Zápis č. 2/2013
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 8. dubna 2013 od 17:30 hodin na Odboru finančním
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Randová Helena, Ing. Hladík Josef, Kadlec Michal, Krutek Zdenek, RNDr. Peška Petr, Ing. Svoboda
František, Tomanová Magdalena
Přítomno 7 z 11 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Halamová Jitka, DiS.
Hosté: - ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Nepřítomni:
Omluveni: Lieberzeit Vladimír, Ing. Pleskač Radek
Neomluveni: Ing. Škopíková Michaela, Křehlík Jan
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Hospodaření města za rok 2012
4. Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012
5. Různé
6. Závěr
Ad 1)
Zasedání zahájila v 17:40 hodin a dále řídila p. Randová, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 2/2013 – byl navržen a schválen RNDr. Peška Petr
Výsledek hlasování

pro7

proti 0

zdržel se hlasování 0

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Halamová Jitka.
Ad 2)
Kontrola plnění úkolů a zápisu
Zápis č. 1/2013 byl ověřen bez připomínek.
Odborem kultury a školství bylo předloženo vyúčtování IX. Reprezentačního plesu města Tišnova
konaného dne 23.2.2013. Bylo konstatováno, že náklady na ples byly zbytečně vysoké a v příštím
roce navrhnout snížení výdajů na tuto akci při schvalování návrhu rozpočtu na rok 2014.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí vyúčtování IX. reprezentačního plesu.
Výsledek hlasování
pro7 proti 0 zdržel se hlasování 0
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Ad 3)
Hospodaření města za rok 2012
Vedoucí Odboru finančního ing. Petra Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města za rok
2012 a se zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.
Uvedla, že rozpočet r. 2012 byl schválen jako schodkový s tím, že rozpočet příjmů činil
135.769,3 tis. Kč, rozpočet výdajů činil 146.680,0 tis. Kč a rozpočet financování činil
10.910,7 tis. Kč. Schodek rozpočtu byl kryt zapojením finančních prostředků z minulých let.
Po provedených rozpočtových opatřeních upravený rozpočet činil 163.859,1 tis. Kč.
Ve srovnání s r. 2011 došlo ke snížení celkových přjmů o 94.917 tis. Kč. Je to způsobeno poklesem
příjmu transferů z důvodu převedení agendy výplaty sociálních dávek na ÚP od 1.1.2012.
V roce 2012 se výdaje oproti roku 2011 snížily asi o 49 %.
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2012 činilo 24.520 tis. Kč.
Členové výboru byli dále seznámeni s účetní závěrkou, kdy výsledek hospodaření k 31.12.2012
před zdaněním činil 31.426 tis. Kč a s hlavními rozdíly mezi výkazem plnění rozpočtu (příjmy,
výdaje) a účetním výkazem = výkaz zisků a ztrát (výnosy, náklady).
Dále ing. Jůzová seznámila přítomné s výsledkem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
kterou zpracoval auditor. Auditor nezjistil žádnou skutečnost, která by ho vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky
přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě. Dále při přezkoumání hospodaření územního celku
Města Tišnov za rok 2012 auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2012
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku města za rok 2012
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města za rok 2012
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 4)
Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012
Vedoucí Odboru finančního ing. Petra Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením
příspěvkových organizací za rok 2012.
U příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže byl vysvětlen postup pro přesun finančních
prostředků z rezervního fondu do investičního fondu organizace a navýšení příspěvku na provoz na
rok 2013, které se bude projednávat v ZM.
Bylo hlasováno o hospodaření příspěvkových organizací jako celku.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
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Ad 5)
Různé
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s převodem peněžních prostředků z KB na vkladový účet u
banky J&T s roční úrokovou sazbou 2,8 % a s možností 3 měsíční výpovědí.
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 6)
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18.15 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
3.6.2013 v 17:30 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 8. dubna 2013
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – RNDr. Peška Petr

B: bere na vědomí:
1. vyúčtování IX. reprezentačního plesu
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012
3. hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012
C: doporučuje:
1. ZM ke schválení účetní závěrku města za rok 2012
2. ZM ke schválení Závěrečný účet města za rok 2012

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
3.6.2013 v 17:30 hodin

Zapsala: Halamová Jitka, DiS.
Ověřil: RNDr. Peška Petr

Helena Randová
předsedkyně FV
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