
Zápis z
12 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 1.6.2016
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Marek Kučera, Martin Junek, Jiří Režáč, Jan Králíček, Simona Rausová,
Omluveni: Luděk Sečanský, Vlastimil Lukeš
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Stanislav Marek, místostarosta města

Program jednání:

I. Zahájení, pre;cnce a schválení programu jednání
2. Ukončení kontroly číslo 1/2016
3. Různé
4. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 20.4.20 16
Hlasování: PRO:5 PROTI: NEHLASOVAL: 1 ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2

schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 16:48hod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání, s tím že do programu bude dopněn bod
Zahájení kontroly č.2/2016 - kontrola společnosti Novoměstské služby s.r.o. a a zahájení kontroly
Č. zahájení kontroly Č.312016 - kontrola investiční akce stavba Městských lázní

1. Zahájeni. prezence a schváleni programu jednání
2. Ukončení kontroly číslo 1/2016
3. Zaháíení kontroly Č. 212016, 312016
4. Různé
5. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2

schváleno

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru požádala členy kontrolních skupin, aby informovali o závěru kontroly
č.l/2016, včetně doložení zápisů o kontrole.

Kontrolní výbor schvaluje uzavření kontroly ě. 112016 s tím, že nebyly zjištěny nedostatky v
jednotlivých kontrolách.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2

schváleno

Bod 3.
Předsedkyně kontrolního výboru určila kontrolní skupiny
* kontrola č. 2/20 16- kontrola společnosti Novoměstské služby s.r.o. - pan Junek, paní Rausová, pan
Kučera



* kontrola č. 3/20 16- kontrola investiční akce stavba Městských lázní — pan Junek, pan Králíček, pan
Rezáč
Kontrolní výbor schvaluje zahájení kontroly Č. 2/2016 — kontrola společnosti Novomčstské
služby ( kontrolní skupina Junek, Rausová, Kučera) a kontrola č. 3/ 2016 — kontrola investiční
akce stavba Mčstských lázní (Junek, Králíček, Rezáč)

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2

Bod 4.
V rámci tohoto bodu informoval Stanislav Marek, místostarosta města členy kontrolního výboru o
následujících aktualitách:
- v radě města schválen rozpočtový výhled včetně strategických projektů, které rada města bude
doporučovat zastupitelstvu města,
- byla schválena dotace Rokytno — kanalizace, o kterou žádal svazek
- rada města schválila účetní závěrky příspěvkových organizací bez výhrad
- hospodaření K clubu
- probíhají jednání ohledně lokality zahradnictví
- navýšení rozpočtu na projekt sportovní haly
- město získalo dotaci na opravu střechy na muzeu a zároveň již probíhají práce bourání v depozitáři

Bod 5.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 24.8.2016 od
15:45 hodin

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:1 2hodin.
Zapsala: Aneta Linková
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Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru


