Zápis č. 6/2013
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 25. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Randová Helena, Ing. Hladík Josef, Kadlec Michal, Křehlík Jan, RNDr. Peška Petr, Ing. Pleskač Radek,
Ing. Svoboda František, Ing. Škopíková Michaela,
Přítomno 8 z 10 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Tajemník FV: Halamová Jitka, DiS.
Hosté: - Jan Schneider – starosta města
Ing. Petra Jůzová – vedoucí odboru finančního
Nepřítomni:
Omluveni: Lieberzeit Vladimír, Tomanová Magdalena
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a zápisu
3. Návrh rozpočtu města na rok 2014
4. Různé
Ad 1)
Zasedání zahájila v 17:35 hodin a dále řídila p. Randová, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 6/2013 – byl navržen a schválen Ing. Hladík
Výsledek hlasování
pro 8 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Halamová Jitka.
Ad 2)
Kontrola plnění úkolů a zápisu
Zápis č. 5/2013 byl ověřen bez připomínek.
OSMI zpracoval materiál, o který byl požádán. Upřesnil jednotlivé investiční akce z návrhu rozpočtu
města na rok 2014 a uvedl, že město nevede evidenci nákladů dle jednotlivých oblastí.
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 3)
Návrh rozpočtu na rok 2014
Na dotazy členů FV odpovídal Jan Schneider - starosta města
1. Ing. Křehlík požádal pana starosty o posouzení situace města z pohledu příjmy x výdaje x
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investiční akce.
Starosta města uvedl, že finanční situace města je všeobecně dobrá. Došlo k nárustu daňových
příjmů z důvodu změny zákona, i když slibované finanční prostředky nejsou v takové výši, jak bylo
avizováno. Došlo ke zvýšení příjmů daně z nemovitosti a z automatů. Největšími investičními
akcemi příští rok bude zateplení Centra sociálních služeb (dále jen CSS) a nástavba a přístavba ZŠ
Smíškova.
I přesto, že došlo k nárůstu mezd, město se snaží šetřit na běžných výdajích – čistící prostředky,
kancelářské potřeby apod.
Město není v situaci, kdy by muselo výrazně šetřit, zůstatek peněžních prostředků na účtech je
kolem 40 mil. korun. Od roku 2004, mimo let 2009 a 2010 je tato částka stále k dispozici.
Ing. Svoboda k tomu uvedl, že před rokem 2009 byly daňové příjmy kolem 65 mil. Kč a nyní jsou
z důvodu přerozdělení asi o 20 mil Kč vyšší a město je proto v lepší finanční situaci.
Pan starosta na to reagoval, že příjmy jsou sice vyšší, ale ne v takové výši, jak bylo přislíbeno a
naopak se zvyšují výdaje obce na výkon státní správy.
2. RNDr. Peška položil dotaz, jak fungují dotace města.
Starosta města vysvětlil postup při získávání dotací. Při každé dotaci jsou dané podmínky, které
musí být dodrženy. Většinou jsou akce financovány prostředky města a po zaslání dotace jsou
příjmem města. Finanční prostředky z dotací však vždy musí být proinvestovány na daný účel.
To stejné platí i o úvěru. Např. máme náklady 10 mil. Kč, úvěr čerpáme ve výši 8 mil. Kč,
z prostředků obce je tedy hrazeno pouze 2 mil. Kč.
3. Ing. Svoboda sdělil svůj názor, že je spuštěno příliš mnoho investičních akcí naráz a v jednom
roce provádět investice v hodnotě 114,5 mil. Kč není vhodné. Například parkoviště Na Loukách –
bez dotace nemá smysl, zastávka Černohorská – není nyní nutná, zastávka Trnec také ne.
Starosta města uvedl, že na investiční akce plánované na rok 2014 v hodnotě 114,5 mil. Kč jsou
schváleny dotace ve výši 35,234 mil. Kč:
Regenerace zeleně – 3,8 mil. Kč
Zateplení CSS – 12,252 mil. Kč
Zateplení ZŠ Smíškova – 2,082 mil. Kč
Nástavba ZŠ Smíškova – 17,100 mil. Kč
K akcím, které dle Ing. Svobody nejsou nutné uvedl:
Parkoviště na Loukách – KÚ JMK plánuje propojení komunikace od nádraží do Předklášteří a pokud
bude přislíbena dotace, investiční akce by mohla být zrealizována. Skutečnost, zda bude dotace
přiznána by měla být známa před jednáním ZM dne 16.12.2013.
Zastávka Černohorská – KÚ JMK uvažuje o výstavbě kruhového objezdu, má však podmínky
k městu. Zastávka by měla přispět k obslužnosti občanů, zejména lepší dostupnost nemocnice.
Zastávka Trnec – vlastník pozemku hradí část nákladů.
4. Ing. Škopíková položila dotaz ohledně investičních akcí i jednotlivých výdajů města, které
vysvětlil starosta města:
Revitalizace nám. Míru – architektonická soutěž, projekt – 650.000 Kč – předpokládá se možnost
dotace, ale pouze za podmínek, že bude vypsána architektonická soutěž, která má jiná pravidla, než
soutěž, která na projekt revitalizace nám. Míru již proběhla.
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Info kiosek – elektronická úřední deska – 650.000 Kč – jedná se o moderní způsob informovanosti
občanů. Ze zákona máme povinnost zveřejňovat údaje, částečně by měla nahradit stávající úřední
desku.
MěKS – klimatizace sálu, odhlučnění stěny a promítací kabiny, světelný nápis – 500.000 Kč – při
provozu kina po rekonstrukci se ukázalo, že je nutné dořešit odhlučnění za plátnem a problém se
vzduchotechnikou.
Regenerace zeleně – 5,100 mil. Kč – jedná se o projekt (Regenerace zeleně vybraných lokalit města
Tišnov), který probíhá 3 roky (od 2013). Byla přiznána dotace ve výši 3,8 mil. Kč – čerpána bude
průběžně dle provedených prací.
Sběrný dvůr - úprava dvora – 500.000 Kč – dodělání betonového plotu a zpevnění ploch v areálu.
Skate hřiště - 700.000,- Kč - je nutné zakoupit nové prvky, bude nový řád na provoz hřiště. Je
domluva se zájemci o skatepark, že si jej budou sami spravovat a budou dohlížet na dodržování
řádu hřiště.
Oprava dna kašny, tlaková zkouška, materiál – 165.000 Kč – i přesto, že se v letošním roce kašna
opravovala, je nutné provést opravu znovu, při opravách se přišlo na nový problém – puklina ve
dnu kašny.
Společenské akce města – hody, ples, trhové a rybářské slavnosti, advent – 780.000 Kč – došlo ke
zvýšení nákladů oproti roku 2013. Je představa udělat tyto akce jiným způsobem než tomu bylo
dosud. Zaměřit se na prezentaci města a zakoupit propagační předměty města.
Müllerův dům – opravy – 80.000 Kč – dle dotační smlouvy se musí každý rok tato částka vyčlenit na
opravy – v příštím roce se provede nátěr přístavby, která je obložena dřevem.
Kino Svratka – vstupní dveře, výměna skel – 100.000 Kč – v roce 2013 nebylo a nebude
realizováno. Je snaha získat dotace na zateplení kina, bylo by součástí projektu.
5. Ing. Hladík se vrátil k investiční akci Revitalizace nám. Míru a položil starostovi dotaz, jaká je
představa o podobě nám. Míru.
Starosta města odpověděl, že bude vypsána architektonická soutěž, kde jsou dány požadavky –
ozelenění náměstí, zachování dopravy (ale zklidnění), nové osvětlení, zakomponovat veřejné WC,
oprava silnice, řešení parkovacích míst, řešit až po křižovatku k Riegrově ulici, jsou zde i požadavky
památkářů. Bude podána žádost o dotaci. Architektonická soutěž je sice finančně dražší (vše
zajišťuje Česká komora architektů), ale je možné ji zařadit do nákladů při vyúčtování dotace a měla
by být výhodou při snaze získat dotaci. Proběhne veřejná diskuse. Realizace by byla dle dotace –
možná 2015.
V 18.00 se z jednání omluvil Ing. Svoboda.
6. Ing. Křehlík požádal starostu města o vysvětlení, jak se tvoří rozpočet města a jak dopadl
průzkum ohledně majetku města.
Starosta města uvedl, že správci paragrafů a položek sestaví návrh svých výdajů na daný rok a Rada
města rozhodne, zda bude zařazeno do rozpočtu či nikoliv.
Vzhledem k tomu, že v minulých letech se dlouhodobě neinvestovalo, při zahájení investice se
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objeví nové problémy, které je třeba řešit. Dopředu se nedá přesně odhadnout, jak se tato
skutečnost projeví v nákladech na akci.
Proto je možné v průběhu roku plánovou investici neotevřít a naopak zařadit jinou. Například se
uvažuje o II. Etapě rekonstrukce ul. Družstevní, popřípadě ul. Jiráskova.
Po průzkumu o majetku města se zpracovává akční plán – strategický dokument, který je součástí
Strategického plánu města. Akční plán je plán nutných investic v letech 2014 -2015.
7. RNDr. Peška uvedl k investiční akci Parkoviště Na Loukách, zda není možné, aby se na akci
podíleli i ostatní obce. Převážně jej budou využívat občané z přilehlých obcí, kteří dojíždí do
zaměstnání. Dále požádal o zdůvodnění nutnosti zastávky Černohorská.
Starosta města sdělil, že není reálné, aby okolní obce na investiční akci Parkoviště Na Loukách
finančně přispěly. Předpokládá se, že bude přiznána dotace na akci a bude se realizovat. V případě,
že dotace nebude přiznána, bude rozhodnuto, zda bude akce realizována. Je však vůle do lokality
investovat z důvodu, že jsme obec s rozšířenou působností a jsme významný přestupní uzel.
K zastávce Černohorská uvedl, že tato akce se nemusí realizovat v příštím roce, bude přihlédnuto
k finanční situaci města, je však dobré mít tuto investici v rozpočtu. KÚ JMK by toto zohlednil při
rozhodování o vybudování kruhového objezdu v této lokalitě. Měla by být provedena rekonstrukce
nemocnice a zastávka by přispěla k dostupnosti pro občany.
Předsedkyně nechala hlasovat o Návrhu rozpočtu pro rok 2014, který byl zaslán emailem dne
23.11.2013.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Návrhu rozpočtu na rok 2014
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 4)
Různé
Na závěr zasedání proběhla diskuse na téma zpoplatnění parkování ve středu města.
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 dle potřeby
v roce 2014.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 25. listopadu 2013
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Hladík Josef
B: doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení
1. Návrh rozpočtu na rok 2014 ke dni 23.11.2013

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno dle potřeby
v roce 2014.

Zapsala: Halamová Jitka, DiS.
Ověřil: Ing. Hladík Josef

Helena Randová
předsedkyně FV

5/5

