Zápis č. 7/2011
ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 25. listopadu 2011 od 18:00 hodin.
Přítomni:
Členové Finančního výboru (dále jen „FV“):
Randová Helena, Krutek Zdenek, Hladík Josef, Křehlík Jan, Ing. Pleskač Radek, Kadlec Michal, Lieberzeit Vladimír,
Ing. Svoboda František, Ing. Škopíková Michaela, RNDr. Peška Petr
Přítomno 10 z 11 členů FV, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: omluven
Hosté: Ing. Petra Jůzová – vedoucí finančního odboru MěÚ Tišnov
Omluveni: Tomanová Magdalena
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Návrh rozpočtu města na rok 2012
4. Různé
5. Závěr
Ad 1)
Zasedání zahájila a dále řídila Helena Randová v 18:00 hod., předsedkyně FV.
Volba ověřovatele zápisu č. 7/2011 – byl navržen a schválen RNDr. Peška Petr
Stanovení zapisovatele zasedání – byl určen Hladík Josef
Ad 2)
Kontrola plnění úkolů a zápisu
Z minulých zasedání nevzešly žádné úkoly.
V 18.25 se dostavil na zasedání p. Krutek Zdenek
Ad 3)
Návrh rozpočtu města na rok 2012
K předloženému návrhu rozpočtu města na rok 2012 podala vysvětlení vedoucí finančního odboru Ing. Jůzová. Od
minulé schůze došlo v návrhu rozpočtu na r. 2012 k některým úpravám a to především:
Paragraf:
1122 – Daň z příjmu PO za obce
- zvýšen o 3 mil. Kč
Přijaté transfery
- sníženy o 3,6 mil. Kč
Celkové příjmy jsou nižší o 600 000,- Kč
Paragraf:

22 - Doprava
31, 32 - Vzdělávání
33 - Kultura, církve a sděl. prostředky
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
37 - Ochrana život. prostředí
6399 - Finanční vypořádání min. let
Celkové výdaje jsou nižší o 470 000,- Kč

- zvýšen o 750 tis.
- snížen o 100 tis.
- snížen o 150 tis.
- zvýšen o 30 tis.
- snížen o 4 mil.
- zvýšen o 3 mil. (v příjmu + 3 mil. Paragraf 1122)

Do financování rozpočtu na r. 2012 bude zapojen FRR v částce 20 280 000,- Kč.
Po seznámení s předloženými úpravami se diskutovalo především o možném snížení nákladů. V diskusi zazněly návrhy:
neprovádět investice do letního kina, na ul. Brněnská, zrušit chodníky, park, případně parkoviště Na Loukách.
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Ing. F. Svoboda namítl, že pokud nebudou dotace na parkoviště jisté, proč předkládat do rozpočtu částku 5 mil. na tuto
investici. Vždy je možné po přijetí případné dotace na základě rozpočtových opatření upravit rozpočet.
Poté Ing. F. Svoboda podal návrh na usnesení: Vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci, která může mít vliv na
budoucí příjmy města Tišnova, doporučuje finanční výbor Zastupitelstva města snížit výdaje v rozpočtu o 5 mil. Kč a
tím snížit použití FRR o tuto částku.
Dále proběhlo hlasování FV o přijetí předloženého rozpočtu na rok 2012.
Výsledek hlasování:
7 - nesouhlasí s přijetím předloženého rozpočtu na rok 2012
1 (p. Krutek) - souhlasí s přijetím předloženého rozpočtu na rok 2012
2 - se zdrželi hlasování
Pan Krutek Zdeněk požádal, aby byl jmenovitě uveden v zápisu o hlasování.
Ad 4)
Různé
Příští zasedání bude v roce 2012, členové budou včas informování.
Ad 5)
Závěr
Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
FV na zasedání konaném dne 25. 11. 2011
A: schvaluje:
1. Předložený program zasedání
2. Ověřovatele zápisu – RNDr. Peška Petr
B: nedoporučuje Zastupitelstvu města schválení předloženého návrhu rozpočtu města na rok 2012
C: doporučuje Zastupitelstvu města provést změny v návrhu rozpočtu města na rok 2012
Vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci, která může mít vliv na budoucí příjmy města Tišnova, doporučuje finanční
výbor snížit výdaje v rozpočtu o 5 mil. Kč a tím snížit použití FRR o tuto částku.

Zapsal: Josef Hladík
Ověřil: RNDr. Petr Peška
Předsedkyně FV: Helena Randová

2

