Zápis č. 1/2013
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Randová Helena, Kadlec Michal, Krutek Zdenek, Křehlík Jan, Lieberzeit Vladimír, RNDr. Peška
Petr, Ing. Pleskač Radek, Ing. Svoboda František, Tomanová Magdalena
Přítomno 9 z 11 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Halamová Jitka, DiS.
Hosté: - Knechtová Lenka
Nepřítomni:
Omluveni: Ing. Škopíková Michaela
Neomluveni: Ing. Hladík Josef
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Zpráva o auditu na projekt „Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov“
4. Schválení plánu práce na rok 2013
5. Různé
6. Závěr
Ad 1)
Zasedání zahájila v 17:35 hodin a dále řídila p. Randová, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 1/2013 – byl navržen a schválen Krutek Zdenek
Výsledek hlasování

pro 9

proti 0

zdržel se hlasování 0

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Halamová Jitka.
Ad 2)
Kontrola plnění úkolů a zápisu
Zápis č. 6/2012 byl ověřen bez připomínek.
Z minulých zasedání nevzešly žádné úkoly.
Ad 3)
Zpráva o auditu na projekt „Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov“
Paní Knechtová podala informace k celému projektu, který probíhal na úřadě v období let 2010 až
2012. Projekt byl zaměřen na postupné a systematické vzdělávání zaměstnanců MěÚ Tišnov,
zastupitelů města Tišnov, úředníků a členů zastupitelstev 58 obcí ve správním obvodu ORP Tišnov
a zaměstnanců jimi zřizovaných příspěvkových organizací.
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Zápis FV č. 1/2013 ze dne 11.3.2013
Díky realizaci projektu došlo k zefektivnění práce úředníků a zvýšení kvality veřejné správy,
zvýšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných
celků, ke zmírnění regionálních rozdílů v rámci ORP Tišnov v poskytování veřejných služeb a ke
zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.
Počet absolventů školení byl 2132 osob.
Celková schválená výše finanční dotace z ESF - 2.185.425,- Kč, celkové způsobilé výdaje Projektu
- 1.857.611,25 Kč a výdaje obce - 327.813,75 Kč (ve výši 15 %). Skutečná celková částka bude
nižší a bude známa až po vyúčtování Závěrečné monitorovací zprávy v průběhu roku 2013.
Podle zprávy nezávislého auditora byly podmínky plynoucí z rozhodnutí dotace splněny ve všech
významných ohledech. Finanční prostředky byly průkazně a účelně vynaloženy a použity výhradně
k úhradě prokazatelných nákladů, v přímé souvislosti s realizací Projektu. Projektová účetní
evidence (příjmy a výdaje) byla shledána jako správná, důvěryhodná a ověřitelná. Při posuzování
rizik v členění: náznaky finančního charakteru, věcné náznaky, ostatní náznaky auditor nabyl
přiměřené jistoty ke konstatování neexistence těchto rizik.
Stanovisko auditora ze dne 30.1.2013 vzato na vědomí a závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávání
v eGON centru ORP Tišnov“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00071, byla projednána.
K projektu vznesl dotaz pan Krutek, zda se i obce podílely na nákladech Projektu. Paní Knechtová
odpověděla, že podmínkou dotace byla skutečnost, že ostatní obce ORP se nebudou finančně
podílet na Projektu. Ing. Svoboda uvedl některé své konkrétní poznatky z realizace Projektu.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí zprávu auditora na projekt „Vzdělávání v eGON
centru ORP Tišnov“.
Výsledek hlasování

pro 9

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 4)
Schválení plánu práce na rok 2013
V předloženém plánu práce na rok 2013, který byl zaslán emailem dne 14.2.2013 došlo ke změnám.
Zasedání plánované na 25.2.2013 se neuskutečnilo a bylo doplněno zasedání dne 8.4.2013.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova schvaluje změněný plán práce na rok 2013.
Výsledek hlasování

pro 9

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Různé
5.1. Rozpočet na IX. reprezentační ples města Tišnova dne 23.2.2013
V diskusi vystoupil RNDr. Peška, zda náklady na ples nebyly příliš vysoké. K diskusi se připojili
i ostatní členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova. Závěrem diskuse byl požadavek
na předložení konečného vyúčtování IX. reprezentačního plesu města Tišnova konaného
dne 23.2.2013.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova žádá Odbor kultury a školství o předložení konečného vyúčtování
IX. reprezentačního plesu města Tišnova konaného dne 23.2.2013.
Výsledek hlasování

pro 9
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proti 0

zdržel se hlasování 0

Zápis FV č. 1/2013 ze dne 11.3.2013
5.2. Tišnovské noviny
Pan Křehlík připomínkoval špatnou grafiku prvního čísla Tišnovských novin a do diskuse o náplni
TN, vývoji TN do budoucna a ostatních změn s TN se zapojil ing. Svoboda. Pan Lieberzeit navrhl
požádat redakční radu TN o vyhodnocení poznatků s vydáváním změněné formy TN po skončení
I. pololetí roku 2013.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova žádá Odbor kultury a školství (redakční radu TN) o vyhodnocení
poznatků s vydáváním změněné formy TN po skončení I. pololetí roku 2013.
Výsledek hlasování

pro 9

proti 0

zdržel se hlasování 0

5.3. Bezpečnost a přehlednost v prostoru křižovatky ul. Dvořáčkova (u budovy školy nám. 28.
října) – výjezd z nám. Míru na ul. Lomnickou a dále řešení parkování v centru města
Pan Křehlík upozornil na špatnou dopravní situaci na křižovatce ulic Dvořáčkova a nám. 28. října,
zejména před zadní částí školní budovy (děti zde chodí do družiny a na sportovní kroužky), kde je
obousměrný provoz. Do diskuse se zapojil ing. Svoboda, ing. Pleskač a pan Krutek.
RNDr. Peška upozornil na problém parkování v centru města, zejména zabírání parkovacích míst po
celý den zaměstnanci MěÚ a studenty.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje řešení nepřehledné dopravní situace a změnu podmínek
pro parkování vozidel v centru města a přilehlých ulicích s celkovým řešením dopravy v centru
města.
Výsledek hlasování

pro 9

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 6)
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
8.4.2013 v 17:30 hodin.

3/5

Zápis FV č. 1/2013 ze dne 11.3.2013

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 11. března 2013
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Krutek Zdenek
2. změněný plán práce na rok 2013 (viz. příloha č. 1)
B: bere na vědomí:
zprávu auditora na projekt „Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov“
C: doporučuje:
řešení nepřehledné dopravní situace a změnu podmínek pro parkování vozidel v centru města a
přilehlých ulicích s celkovým řešením dopravy v centru města.
D: žádá:
1. Odbor kultury a školství o předložení konečného vyúčtování IX. reprezentačního plesu města
Tišnova konaného dne 23.2.2013.
2. Odbor kultury a školství (redakční radu TN) o vyhodnocení poznatků s vydáváním změněné
formy TN po skončení I. pololetí roku 2013.

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
8.4.2013 v 17:30 hodin

Zapsala: Halamová Jitka, DiS.
Ověřil: Krutek Zdenek

Helena Randová
předsedkyně FV
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Příloha č. 1

Plán práce Výboru finančního ZM Tišnova na r. 2013
11.3.2013
Zpráva o auditu na projekt „Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov“
8.4.2013
Hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2012
3.6.2013
Hospodaření města a příspěvkových organizací k 31.3.2013
Zpráva o průběhu investic roku 2013
26.8.2013
Hospodaření města a příspěvkových organizací k 30.6.2013
28.10.2013
Hospodaření města a příspěvkových organizací k 30.9.2013
Zpráva o průběhu investic roku 2013
18.11.2013
Návrh rozpočtu města na r. 2014
Plán práce Výboru finančního ZM Tišnova může být případně doplněn podle potřeb, aktuálního
stavu hospodaření města a příspěvkových organizací, podle úkolů uložených zastupitelstvem města
apod.

V Tišnově 11.3.2013
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