Zápis č. 5/2011
ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 24. října 2011 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Tišnov
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
Přítomno 9 z 11 členů FV, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Jitka Halamová.
Hosté: Ing. Petra Jůzová – vedoucí finančního odboru MěÚ Tišnov.
Omluveni:, Tomanová Magdalena, RNDr. Peška Petr

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Hospodaření města k 30.9.2011
4. Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.9.2011
5. Návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – č. 12/2011
6. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému – č. 13/2011
7. Různé
8. Závěr
Ad 1)

Zasedání zahájila a dále řídila Helena Randová v 17:00 hod., předsedkyně FV.
Volba ověřovatele zápisu č. 5/2011 – byl navržen a schválen Hladík Josef.
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová.
Ad 2)

Kontrola plnění úkolů a zápisu
Z minulých zasedání nevzešly žádné úkoly.
Ad 3)

Hospodaření města k 30.9.2011
Komentář k předloženému přehledu a na dotazy členů výboru podala vysvětlení vedoucí
finančního odboru Ing. Jůzová.
FV bere na vědomí výsledek hospodaření města k 30.9.2011.
Výsledek hlasování
9:0:0
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Ad 4)

Hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2011
Bylo projednáno hospodaření všech osmi příspěvkových organizací. Komentář k předloženému
přehledu a na dotazy členů výboru podala vysvětlení vedoucí finančního odboru Ing. Jůzová.
FV bere na vědomí hospodaření všech příspěvkových organizací.
Výsledek hlasování
MěKS Tišnov

9:0:0

CSS Tišnov

9:0:0

ZŠ nám. 28. října

9:0:0

ZŠ Smíškova

9:0:0

MŠ Horova

9:0:0

MŠ Sluníčko

9:0:0

MŠ U Humpolky

9:0:0

DDM

9:0:0

Ad 5)

Návrh vyhlášky č. 12/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města
Tišnova č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 12/2011, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova o místním poplatku č. 5/2011 za užívání
veřejného prostranství a navrhuje doplnit jednotku (za kus) v článku 1 odst. 1). Nahrazující text v
čl. 6 odstavce 2 písmene d) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 se nahrazuje následujícím textem:
„ (2) Město Tišnov stanovuje poplatek paušální částkou takto:
d) za umístění reklamních zařízení typu „A“ a obdobných stojanů ………………. 150 Kč/ ks/měsíc
Výsledek hlasování

9:0:0

Ad 6)

Návrh vyhlášky č. 13/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 13/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo lokálního herního systému.
Výsledek hlasování
9:0:0
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Ad 7)

Různé
Předsedkyně FV odpověděla na dotazy členů výboru.
Vzhledem k harmonogramu rozpočtových prací na rok 2012 bylo zasedání finančního výboru ze
dne 14.11.2011 přesunuto na středu 9.11.2011 v 17.00 hodin.
Na zasedání dne 9.11.2011 navrhli členové finančního výboru pozvat kompetentního zastupitele,
který podá podrobnější přehled o investičních akcí, které jsou plánovány v rozpočtu pro rok 2012.
Zodpovídá:
Randová Helena
Ad 8)

Závěr
Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18:15 hod.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU
FV na zasedání konaném dne 24. října 2011
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Hladík Josef.
B: doporučuje ZM ke schválení:
1. Návrh vyhlášky č . 12/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova
o místním poplatku č. 5/2011 za užívání veřejného prostranství a navrhuje doplnit jednotku (za
kus) v článku 1 odst. 1). Nahrazující text v čl. 6 odstavce 2 písmene d) obecně závazné vyhlášky
č. 5/2011 se nahrazuje následujícím textem:
„ (2) Město Tišnov stanovuje poplatek paušální částkou takto:
d) za umístění reklamních zařízení typu „A“ a obdobných stojanů ………………. 150 Kč/ ks/měsíc
2. Návrh vyhlášky č.13/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
C: bere na vědomí:
1. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2011
Jedná se o následující příspěvkové organizace:
- CSS Tišnov
- ZŠ nám. 28. října
- ZŠ Smíškova
- MŠ Horova
- MŠ U Humpolky
- MŠ Sluníčko
- DDM
- MěKS Tišnov
2. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2011
Další řádné zasedání FV je plánováno na středu 9.11.2011 v 17:00 hod. v malé zasedací místnosti
MěÚ Tišnov.
Zapsala: Jitka Halamová
Ověřil: Hladík Josef
Předsedkyně FV: Helena Randová
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