Zápis č. 4/2013
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 26. srpna 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Randová Helena, Kadlec Michal, Bc. Krutek Zdenek, Křehlík Jan, RNDr. Peška Petr,
Ing. Pleskač Radek, Ing. Svoboda František, Tomanová Magdalena
Přítomno 8 z 11 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Halamová Jitka, DiS.
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí odboru finančního
Nepřítomni:
Omluveni: Ing. Hladík Josef, Lieberzeit Vladimír, Ing. Škopíková Michaela
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Hospodaření města k 30.6.2013
4. Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.6.2013
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. 4/2013 – byl navržen a schválen Křehlík Jan
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Halamová Jitka.
Předsedkyně výboru dala hlasovat o rozšíření programu o harmonogram rozpočtového procesu
města Tišnova na rok 2014 a seznámení s výběrovým řízením na poskytnutí úvěru městu na
investiční akce.
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
V 17.40 se dostavila paní Tomanová Magdalena.
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Ad 2)
Kontrola plnění úkolů a zápisu
Zápis č. 3/2013 byl ověřen bez připomínek.
Z minulých zasedání vzešel dotaz na Redakční radu ohledně Tišnovských novin. Předseda redakční
rady předložil seznámení se změnami a vývoji Tišnovských novin, s kterým byly členové výboru
seznámeni. Členové výboru neměli ke zprávě připomínek.
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 3)
Hospodaření města k 30.6.2013
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 30.6.2013. Uvedla, že příjmy roku
2013 jsou plněny na 58 % upraveného rozpočtu pro rok 2013 (86,9 mil. Kč) a oproti roku 2012
došlo ke zvýšení příjmů asi o 5,5 mil. Kč. Z toho jsou daňové příjmy 57,9 mil. Kč, nedaňové příjmy
14,4 mil. Kč a kapitálové příjmy 91.570 Kč. Daňové příjmy jsou zasílány nepravidelně a jsou velké
měsíční rozdíly. Tvoří je daň z příjmů fyzický osob ze závislé činnosti (9,4 mil Kč), daň z příjmů
fyzických osob SVČ (977 tisíc Kč), daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů (995 tisíc Kč), daň
z příjmů právnických osob (8,7 mil. Kč), daň z příjmů právnických osob za obce (4 mil. Kč) a daň
z přidané hodnoty (19,2 mil. Kč). Za daň z nemovitosti bylo připsáno 4,4 mil Kč. Dotace byly
poskytnuty ve výši 14,5 mil. Kč. Z místních poplatků tvoří největší příjem obce poplatek za
„komunální odpad“ (4,2 mil Kč).
Výdaje obce jsou k 30.6.2013 - 65,7 mil. Kč, což je asi 32,9 % upraveného rozpočtu pro rok 2013 a
to z důvodu realizace plánovaných investičních akcí v průběhu druhé poloviny roku.
Členové výboru neměli žádné dotazy na vedoucí finančního odboru.
Bylo hlasováno o hospodaření města k 30.6.2013
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření města k 30.6.2013
Výsledek hlasování
pro 8 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 4)
Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.6.2013
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením příspěvkových organizací k 30.6.2013.
Hospodaření příspěvkových organizací je v zisku. DDM byl zvýšen příspěvek na provoz z důvodu
vyšších mzdových nákladů.
Bylo hlasováno o hospodaření příspěvkových organizací jako celku.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2013
Výsledek hlasování
pro 8 proti 0 zdržel se hlasování 0
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Ad 5)
Harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2014
Členové výboru byly seznámeni s harmonogramem rozpočtového procesu města Tišnova na rok
2014, který bude zaslán elektronicky společně se zápisem ze zasedání.
Předsedkyně výboru vyzvala členy výboru k aktivnímu přistupu při sestavování rozpočtu na rok
2014.
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 6)
Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledkem výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši
52 mil. Kč, který bude schvalovat na svém zasedání Zastupitelstvo města dne 9.9.2013.
Vítězem výběrového řízení byla Komerční banka, která nabídla nejvýhodnější úrok – 3 MPRIBOR +
0,65 % p.a. (nyní 1,11 % ročně). Splácení jistiny od roku 2015, po realizaci projektu, po dobu 10 let.
Ing. Jůzová dále uvedla, že KB nabídla další individuální ceny např. na poplatky bance.
Také seznámila členy výboru, že peněžní prostředky jsou ukládány na tříměsíční termínovaný vklad
do J & T banky, kde je připisován úrok nyní ve výši 2,5 % ročně. Nyní je na termínovaném účtu
40 mil. Kč. Úroky k 30.6.2013 činily 340 tisíc Kč.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení na poskytnutí úvěru
Výsledek hlasování
pro 8 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 7)
Různé
Bc. Krutek oznámil členům výboru, že k 31.8.2013 rezignuje na funkci člena Finančního výboru
Zastupitelstva města. Důvodem rezignace je vznik pracovního poměru na Městském úřadě
v Tišnově v pozici referenta Odboru správních a vnitřních věcí. Poděkoval ostatním členům výboru
za dosavadní spolupráci. Politická strana, za kterou byl Bc. Krutek nominován zatím nového člena
výboru nenominovala.
Předsedkyně výboru poděkovala Bc. Krutkovi za dosavadní práci ve výboru.
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 8)
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18.10 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
21.10.2013 v 17:30 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 26. srpna 2013
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Křehlík Jan
2. rozšíření programu zasedání
B: bere na vědomí:
1. hospodaření města k 30.6.2013
2. hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2013
3. zprávu o výběrovém řízení na poskytnutí úvěru

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
21.10.2013 v 17:30 hodin

Zapsala: Halamová Jitka, DiS.
Ověřil: Křehlík Jan

Helena Randová
předsedkyně FV
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