Zápis č. 6/2011
ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 9.listopadu 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, RNDr. Peška Petr
Přítomno 10 z 11 členů FV, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Jitka Halamová
Hosté: Ing. Petra Jůzová – vedoucí finančního odboru MěÚ Tišnov
Schneider Jan – starosta města
Babák Marek – místostarosta města
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 17:00 hod., předsedkyně FV.
Volba ověřovatele zápisu č. 6/2011 – byl navržen a schválen RNDr. Peška Petr
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová
Ad 2)

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

Návrh rozpočtu města na rok 2012
K předloženému návrhu rozpočtu města na rok 2012 podala vysvětlení vedoucí finančního odboru
Ing. Jůzová.
V 17.20 se dostavil na zasedání pan Kadlec.
K předloženému návrhu rozpočtu města na rok 2012 odpověděl na otázky členů finančního výboru
starosta města Jan Schneider.
K otázkám na následující položky rozpočtu uvedl:
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce – koupaliště
915.000,- Kč
- jsou plánovány opravy stávajících zařízení
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3421 - Využití volného času dětí – DDM, dětská hřiště
1.750.000,- Kč
- z důvodu snížení dotací od KÚ JMK je nutné navýšit mzdové prostředky
3513 – Lékařská služba první pomoci
- je podepsána smlouva – dotace od KÚ JMK na položce 4121

1.500.000,- Kč
1.500.000,- Kč

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace – LT Brumov
700.000,- Kč
- příspěvky občanským sdružením, které žádají příspěvky na sociální účely byly přesunuty
k položce 4329, kde je navýšení na částku 320.000,- Kč
3613 – Nebytové hospodářství
- revitalizace letního kina – I. etapa
2.000.000,- Kč
- jedná se o projekt zpracovaný na základě nové metodiky v rámci projektu města Efektivní úřad a je snaha zrealizovat I. etapu projektu
- cílem je otevření areálu jako parku a využití budov
- digitalizace a rekonstrukce kina Svratka – I. etapa
8.000.000,- Kč
- z důvodu změny technologie, kdy filmy budou zpracovány pouze digitální technologií je
nutné provést rekonstrukci sálu. Předpokládá se, že sál bude multifunkční a bude jej možné
využít k různorodým akcím, které by mohly zajistit návratnost investice.
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- parkoviště na Loukách
5.000.000,- Kč
- uvažuje se o zpoplatnění parkoviště z důvodu vyřešení parkování u nádraží
- bude podána žádost o dotaci ve výši 80%
- bezbarierové trasy
1.500.000,- Kč
- dle plánu mobility
- Brněnská ulice – jednosměrný provoz
1.600.000,- Kč
- z důvodu zajištění bezpečnosti na ulici Brněnská a vyřešení situace parkování aut
- k řešení situace na náměstí jsou zpracovány různé varianty řešení, o kterých se bude
rozhodovat
- je počítáno s tím, že cena akce se vysoutěží do 1.000.000,- Kč
-

vybudování kanalizace Za Mlýnem je stále v jednání, protože se jedná o akci většího
finančního významu a jsou prověřovány možnosti řešení
komunikace na ulici Černohorská není v majetku města
kniha o Tišnově by měla vyjít příští rok
park na Hrádku – uvažuje se o otevření části veřejnosti a dalších etapách podle finanční
situace města
investiční akce ZŠ Smíškova bude do rozpočtu zahrnuta v průběhu roku 2012 rozpočtovým
opatřením po uzavření a schválení smlouvy o úvěru na tuto akci

V 18.00 odešel ze zasedání pan Krutek.
Starosta města dále seznámil členy finančního výboru se změnami, o kterých se jedná a měly by
příznivý vliv na příjmy obce. Jedná se o změny v přerozdělování daní do rozpočtu obcí. Zatím není
možné odhadnout , jak se bude situace vyvíjet.
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Zvýšení příjmu obce se čeká u položky 3613 – Nebytové hospodářství, kde by mělo dojít ke změně
nájemních smluv.
Položka 4116- Ostatní neinvestiční dotace ze SR jsou sníženy z důvodu přechodu agendy sociálních
dávek na Úřad práce.

Ad 4)

Různé
Předsedkyně FV svolala mimořádné zasedání FV na pátek 25.11.2011 v 18.00 hodin v Restauraci u
Vlachů v Jamném, kde bude na programu rozpočet města pro rok 2012.
Ad 5)

Závěr
Předsedkyně FV poděkovala přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.

Ze zasedání není žádné usnesení, protože se jednalo o rozpravu k návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Zapsala: Jitka Halamová
Ověřil: RNDr. Petr Peška
Předsedkyně FV: Helena Randová
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