
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Zastupi te lstva města

konaného dne 19.6.2017

Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

Kontrolní výbor se sešel v roce 2017 k jednáním dne 25.1.2017, 8.3.2017, 3.5.2017 a 31.5.2017. Zápisy z 
jednotlivých jednání jsou přílohou tohoto materiálu. Součástí materiálu je i protokol o provedné kontrole - 
kontrola č.1/2017 - kontrola organizace Novoměstská kulturní zařízení. Dále kontrolní výbor, resp. jeho někteří 
členové na základě diskuse na zasedání ZM č. 17, se v rámci součinosti s Oddělením interního audit a finanční 
kontroly MěÚ zúčastnili některých úkonů oddelění IAFK MěÚ při jeho prošetřování stavu zásob kameniva v 
kamenolomu. Výsledky vlastní kontrolní činosti kontrolního výboru ZM ve společnosti TS služby s.r.o. již byly 
projednány zastupitelstvem města na jeho 12. zasedání dne 26.9.2017.

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
dosavadní kontrolní činnost kontrolního výboru a její výsledky KV za období 01/2017 - 05/2017 včetně 
výsledku provedené kontroly č. 01/2017 s tím, že kontrolní činnost u TS služby s.r.o. považuje za 
uzavřenou přičemž ostatní pověření kontrolního výboru zůstávají v platnosti.  

Předkladatel: Věra Buchtová

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Aneta Linková

Vyjádření: - předsedkyně KV ZM doporučuje předložený návrh  

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Na jednáních se kontrolní výbor v souladu s usnesením zastupitelstva 
města přijatým na 8. zasedání dne 22.2.2016 pod usnesením č. 
21/8/ZM/2016 zabýval:
- kontrolou č. 1/2017 Novoměstská kulturní zařízení - členy 
kontrolní skupiny nebylo navrženo žadné opatření a nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Kontrola byla ukončena dne 3.5.2017.

Kontrola TS služeb s.r.o. - byla projednána zastupitelstvem města již 
na jeho zasedání č. 12 dne 26.9.2016 
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/node/1308
V návaznosti na diskuzi ohledně zásob kameniva v kamenolomu na 17. 
jednání zastupitelstva města dne 24.4.2017 proběhla kontrola této 
problematiky u společnosti TS služby s.r.o. ze strany oddělení IAFK MěÚ 
přičemž členové KV ZM se na dílčích úkonech této kontroly realizované 
oddělením IAFK podíleli v rámci součinnosti. Kontrolní výbor ZM k otázce 
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šetření v kamenolomu prováděnému ze strany IAFK MěÚ nepřijal na 
svém 20. jednání dne 31.5.2017 žádné platné usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - KV - zápisy z jednání číslo 17.,18.,19.,20 (Veřejná)
Příloha - Protokol o kontrole 1/2017 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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