Zápis č. 3/2014
z mimořádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
konaného dne 14. dubna 2014 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Randová Helena, Bc. Krutek Zdenek, Křehlík Jan, Lieberzeit Vladimír, RNDr. Peška Petr, Ing. Pleskač
Radek
Přítomno 6 z 11 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Halamová Jitka, DiS.
Hosté: - Ing. Jůzová Petra – vedoucí OF
Nepřítomni:
Omluveni: Ing. Hladík Josef, Tomanová Magdalena
Neomluveni: - Kadlec Michal, Ing. Škopíková Michaela, Mgr. Švábenský Karel
Program:
1. Zahájení
2. Roční účetní závěrka města za rok 2013
3. Závěrečný účet města roku 2013
4. Různé
Ad 1)
Zasedání zahájila v 17:40 hodin a dále řídila p. Randová, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 3/2014 – byl navržen a schválen Ing. Křehlík Jan
Výsledek hlasování
pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Halamová Jitka.
Ad 2), 3)
Roční účetní závěrka města za rok 2013
Závěrečný účet města roku 2013
Vedoucí OF Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města za rok 2013. Uvedla, že
rozpočet roku 2013 byl schválen jako schodkový s tím, že rozpočet příjmů činil 143.472,3 tis. Kč,
rozpočet výdajů 191.543,0 tis Kč a rozpočet financování 48.070,7 tis. Kč.
Celkové příjmy města byly o 10.675 tis. Kč vyšší oproti roku 2012. Daňové příjmy vzrostly o 29,15 %
a příjem ze samotných daní se zvýšil o 17.725 tis. Kč (bez DPPO za obce a daně z nemovitostí).
Struktura přijatých dotací je různorodá, velkou část tvoří dotace spolufinancované z prostř. EU, ve
výši 7.929 tis. Kč.
V roce 2013 došlo oproti roku 2012 ke snížení transferů v rámci souhrnného dotačního vztahu
o 2.343 tis. Kč a ke snížení neinvestičních transferů od obcí o 1.871 tis. Kč. Tyto skutečnosti jsou
ovlivněny novým RUD (rozpočtovým určením daní) a tyto příjmy jsou zohledněny ve výnosech daní.
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Celkové výdaje města činily 173.293.9 tis. Kč a oproti roku 2012 vzrostly o 35.864 tis. Kč. Je to
způsobeno zvýšením běžných výdajů o 4.044 tis Kč (opravy, návratné finanční výpomoci)
a převážně zvýšením kapitálových výdajů o 31.820 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2013 činilo -669 tis. Kč a město v rámci financování čerpalo úvěr ve
výši 12.024 tis. Kč.
Účetní závěrku tvoří: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled
o změnách vlastního kapitálu.
Výsledek hospodaření k 31.12.2013 před zdaněním činil 41.316,8 tis. Kč a výsledek hospodaření
běžného účetního období byl 38.424,7 tis. Kč. Hlavní rozdíly mezi výkazem plnění rozpočtu (příjmy,
výdaje) a účetním výkazem = výkaz zisku a ztráty (výnosy, náklady) jsou investice, opravné položky,
odpisy, časové rozlišení, dohadné účty, předpis závazků a pohledávek.
Územní samosprávný celek je povinen dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.
Bylo hlasováno o roční účetní závěrce města za rok 2013 a Závěrečném účtu města za rok 2013
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku města za rok 2013
Výsledek hlasování
pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 0
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města za rok 2013
Výsledek hlasování
pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 0

Ad 4)
Různé
Ing. Jůzová dále předložila členům výboru dokument vývoj příjmů a výdajů v letech 2003 – 2013
a zároveň odpověděla na dotazy členů výboru.
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18.25 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova bude dne 19.5.2014
v 17.30 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 14. dubna 2014
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Jan Křehlík
B: doporučuje Zastupitelstvu města
1. schválit účetní závěrku města za rok 2013
2. schválit Závěrečný účet města za rok 2013

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova bude dne 19.5.2014
v 17.30 hodin.

Zapsala: Halamová Jitka, DiS.
Ověřil: Ing. Jan Křehlík
Předsedkyně FV: Randová Helena

