Z Á P I S z KV čís. 9 2012
Příloha č. 1
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 26. 11. 2012 v 17 00 hod. v
zasedací místnosti budovy radnice.
Přítomni: Hájek, Pásek, Seidl, Ondráček, Válka, Komprs, Švábenský, Sendlerová
Nepřítomni: Moudrý, Zavřelová, Sperát
Zapisovatel: Mašek
Hosté: Jan Schneider, Ing. Jůzová
Poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů, jsou přijatá usnesení právoplatná.
Schůzi řídil Ing. Tomáš Komprs – předseda kontrolního výboru
Byl schválen program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Návrh rozpočtu města na rok 2013
Vyhodnocení kontroly revitalizace ZŠ 28. října
Závěr

ad 2) Členové kontrolního výboru obdrželi Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2013 a
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013.
Jednání se zúčastnil starosta města Jan Schneider a vedoucí FO Ing. Jůzová.Starosta města
podal podrobný výklad k navrženému rozpočtu města na příští rok. Začal přehledem o
plánovaných rozpočtových příjmech na rok 2013 v členění na daňové příjmy dle jednotlivých
položek a zdůvodnil u nich očekávané navýšení nebo snížení oproti letošnímu roku. U
přijatých transferů byla již dříve objasněna snížená dotace v rámci SDV u příspěvku na školy
a knihovnu a také na dojíždějící žáky z okolních obcí. V nedaňových příjmech upozornil
starosta na očekávaný vyšší výběr nájemného u bytového i nebytového hospodářství. Ing.
Jůzová poukázala v příjmové části na splátky půjčených prostředků, které obdrží město od
bytového družstva Dubina (237 tis.Kč) a splátku od vodovodů a kanalizací ve výši 2 mil. Kč.
Další výklad starosty města byl zaměřen na návrh jednotlivých investičních akcí na rok 2013.
Dle seznamu navržených jednotlivých investičních akcí zdůvodnil proč jsou RM v navrženém
seznamu obsaženy a jaké práce budou na těchto investičních stavbách realizovány. Rozpis
všech investičních akcí v celkovém objemu cca 57 mil. Kč je zhruba třetina všech
investičních záměrů města.
Začátkem i koncem výkladu se prolínala otázka financování roku 2013 se zapojením
prostředků na účtu města v očekávané výši cca 16,7 mil. Kč a potřebě úvěrů v objemu 22,5
mil. Kč. Jednalo by se celkem o více úvěrů s různou dobou splatnosti a splátkami někde do
roku 2022. Výše splátek by se pohybovala od roku 2013 okolo 2,4 mil. Kč, v následujícím
roce 5,6 mil. Kč s mírným nárůstem do doku 2020 ve výši 6,3 mil. Kč. V posledních dvou
letech by se splácela jistina úvěru ve výši cca 3,2 mil. Kč. Zatím není vybrána banka, která

bude úvěry poskytovat, v propočtech je kalkulováno s úrokovou sazbou do 2%. Záměrem
města v oblasti zateplování budov na MŠ U Humpolky a Sluníčko je u každé z nich docílit
úspor ve spotřebě tepla při současných cenách o více jak 100 tis. Kč ročně.
K otázce kanalizace v lokalitě Červený Mlýn odpověděl pan starosta, že je v kompetenci
svazku vodovodů a kanalizací. Následné práce jako chodníky, osvětlení a komunikace by
byly financovány z prostředků města. Případný dotační titul na ZŠ Smíškova není, pokud by
se objevil, byl by směrován na ZŠ 28. října. Na otázku regenerace zeleně ve městě bylo
odpovězeno, že je hrazena z dotace.
Hlasování členů KV k přijetí návrhu rozpočtu na rok 2013
pro
1

proti
7

zdržel se
0

ad 3) Členové kontrolního výboru obdrželi protokol o výsledku provedené kontroly. Byli
seznámeni Ing. Komprsem a Ing. Ondráčkem se závěry vyplývajícími z kontrolního šetření.
Jmenovaní zdůvodnili ostatním členům KV doporučení kontrolní skupiny.
Hlasování:

pro
8

proti
0

zdržel se
0

Příloha č. 2: Protokol o výsledku provedené kontroly „Revitalizace školy na náměstí 28.
října“.
ad 4) Jednání výboru ukončil Ing. Tomáš Komprs v 18. 40 hod.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Karel Švábenský
Zapsal: Ing. Mašek
Ověřovatel zápisu:
USNESENÍ:
KV nedoporučuje ZM Tišnova schválit připravený návrh rozpočtu města na rok 2013
Kontrolní výbor schvaluje Protokol o výsledku provedené kontroly „Revitalizace školy na
náměstí 28. října“.
Ing. Tomáš Komprs
předseda kontrolního výboru

