Zápis č. 5/2013
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Randová Helena, Ing. Hladík Josef, , Křehlík Jan, Lieberzeit Vladimír , RNDr. Peška Petr, Ing. Pleskač
Radek, Ing. Škopíková Michaela, Tomanová Magdalena
Přítomno 8 z 10 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Halamová Jitka, DiS.
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí odboru finančního
Ing. Jan Ryšavý – vedoucí oddělení investic
Nepřítomni:
Omluveni: Ing. Svoboda František
Neomluveni: Kadlec Michal
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Zpráva o průběhu investic roku 2013
4. Návrh rozpočtu města na rok 2014
5. Hospodaření města k 30.9.2013
6. Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.9.2013
7. Různé
Ad 1)
Zasedání zahájila v 17:35 hodin a dále řídila p. Randová, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 5/2013 – byla navržena a schválena Ing. Škopíková Michaela
Výsledek hlasování
pro 8 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Halamová Jitka.
Předsedkyně výboru navrhla změnu bodů v programu
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Zpráva o průběhu investic roku 2013
4. Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.9.2013
5. Hospodaření města k 30.9.2013
6. Návrh rozpočtu města na rok 2014
7. Různé

Zápis FV č. 5/2013 ze dne 11.11.2013
Ad 2)
Kontrola plnění úkolů a zápisu
Zápis č. 4/2013 byl ověřen bez připomínek.
Z minulých zasedání nevzešly žádné úkoly.
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 3)
Zpráva o průběhu investic roku 2013
Ing. Ryšavý seznámil členy výboru s průběhem investic roku 2013.
Koupaliště - rekonstrukce bazénové vany a bazénových rozvodů. Bylo zjištěno, že je nutné provést
sanaci bazénu před laminací vany a vypsat nové výběrové řízení. Akce bude pokračovat i v roce
2014.
Nástavba ZŠ Smíškova - předpokládané náklady jsou 50, 87 mil Kč (52,4, mil Kč s vybavením).
Na tuto akci bude čerpán úvěr. V současné době je před podpisem SoD se zhotovitelem. Byla
přidělena dotace ve výši 21,48 mil. Kč a 2,08 mil. Kč.
Centrum sociálních služeb – výměna oken a zateplení fasády. Realizace probíhá, předpokládaný
termín dokončení v 10/2014. Z celkových nákladů 33,56 mil. Kč je dotace ve výši 12,25 mil. Kč.
Zateplení MŠ Sluníčko a MŠ U Humpolky – akce byly dokončeny. Náklady akcí byly ve výši
6,2 mil. Kč, dotace ve výši 2,9 mil. Kč.
MěKS – sanace budovy a opravy sociálních zařízení stále probíhá.
Parkoviště Na Loukách – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, zatím bez vhodného dotačního
titulu.
Pan Lieberzeit položil dotaz ohledně rekonstrukce na ul. Družstevní a Jiráskova, a to proč jsou
náklady na akci téměr o 300.000 vyšší než byly v rozpočtu na akci (6 mil Kč). Ing. Ryšavý sdělil, že
vzhledem ke špatnému stavu podloží bylo nutné provést větší sanaci a tím došlo ke zvýšení
vícenákladů, které jsou v tomto případě opodstatněné.
Dále Ing. Ryšavý uvedl, že došlo ke změnám smluv. Jsou řešeny sankce pro dodavatele (např. za
nedodržení termínu předání stavby), pozastávky nebo bankovní záruky.
Usnesení:
Bez usnesení
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Ad 4)
Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.9.2013
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením příspěvkových organizací k 30.9.2013.
Hospodaření příspěvkových organizací je v zisku. Bylo hlasováno o hospodaření příspěvkových
organizací jako celku.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2013
Výsledek hlasování
pro 8 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 5)
Hospodaření města k 30.9.2013
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 30.9.2013. Uvedla, že příjmy roku
2013 jsou plněny na 82 % upraveného rozpočtu pro rok 2013 (124,7 mil. Kč) a oproti roku 2012
došlo ke zvýšení příjmů asi o 4 mil. Kč. Z toho jsou daňové příjmy 83,6 mil. Kč, nedaňové příjmy
19,5 mil. Kč a kapitálové příjmy 179.970 Kč. Daňové příjmy tvoří daň z příjmů fyzický osob ze závislé
činnosti (13,8 mil. Kč), daň z příjmů fyzických osob SVČ (1,4 mil. Kč), daň z příjmů fyzických osob
z kapit. výnosů (1,5 mil. Kč), daň z příjmů právnických osob (14,7 mil. Kč), daň z příjmů právnických
osob za obce (4 mil. Kč) a daň z přidané hodnoty (29,4 mil. Kč). Za daň z nemovitosti bylo připsáno
5 mil Kč. Dotace byly poskytnuty ve výši 21,4 mil. Kč. Z místních poplatků tvoří největší příjem obce
poplatek za „komunální odpad“ (4,3 mil Kč).
Výdaje obce jsou k 30.9.2013 – 103,4 mil. Kč, což je asi 51 % upraveného rozpočtu pro rok 2013
a to z důvodu realizace plánovaných investičních akcí v průběhu druhé poloviny roku.
Stav peněžních prostředků na všech účtech města k 30.9.2013 byl cca 63,6 mil. Kč.
Dále vedoucí OF seznámila členy výboru o aktivaci transparentního bankovního účtu v průběhu
měsíce prosince 2013 (občané mohou sledovat bankovní transakce na účtech města)
a o přípravách tzv. rozklikávacího rozpočtu (občané budou moci podrobněji a aktuálně sledovat
hospodaření města).
Členové výboru neměli žádné dotazy na vedoucí finančního odboru.
Bylo hlasováno o hospodaření města k 30.9.2013
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření města k 30.9.2013
Výsledek hlasování
pro 8 proti 0 zdržel se hlasování 0
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Ad 6)
Návrh rozpočtu města na rok 2014
Předsedkyně výboru vyzvala členy výboru, aby předložili své připomínky k návrhu rozpočtu města
na rok 2014. Konkrétní připomínky k návrhu rozpočtu zatím nebyly předloženy.
Z diskuse na rozpočet pro jednotlivé investiční akce pro rok 2014 vzešel požadavek na OSMI
o upřesnění těchto investičních akcí:
Dvořáčkova – parkovací místa pod ZŠ a plocha zásobování (800.000 Kč)
Koráb – nové parkování před Guardem (70.000 Kč)
Opěrná zídka „zastávka“ Trnec (500.000 Kč)
Autobusová zastávka Černohorská (1.200.000 Kč)
Předsedkyně výboru navrhla na příští zasedání Výboru finančního ZM pozvat starostu města.
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 7)
Různé
Pan Křehlík se dotazoval, zda je zpracována mapa města, z které by bylo možné zjistit, kolik
prostředků bylo investováno v minulých letech do jednotlivých oblastí města a dokument, kde by
byly jednotlivé investiční akce města zdůvodněny, jak po stránce investiční, tak finanční. Dotaz
bude předložen na OSMI.
Usnesení:
Bez usnesení
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
25.11.2013 v 17:30 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 11. listopadu 2013
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Škopíková Michaela
B: bere na vědomí:
1. hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2013
2. hospodaření města k 30.9.2013

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
25. listopadu 2013 v 17:30 hodin.

Zapsala: Halamová Jitka, DiS.
Ověřila: Ing. Škopíková Michaela

Helena Randová
předsedkyně FV
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