Zápis č. 4/2015
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Eva Fuchsová, Ing. Dalibor Ježek, Martin Klouda, Ing. Vladimíra Knoflíčková, Bc. Zdenek Krutek,
Ing. Michaela Škopíková,
Ing. František Svoboda – příchod 17.40 hodin
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Ing. Eva Jelínková – vedoucí OIPP
Omluveni: Vladimír Lieberzeit, Ing. Radek Pleskač, RNDr. Petr Peška, Helena Randová
Přítomno 7 z 11 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření města k 30.6.2015
3. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2015
4. Zpráva o průběhu investic 2015
5. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2015
6. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájila v 17:30 hodin a dále řídila Ing. Michaela Škopíková, místopředseda Výboru
finančního Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 4/2015 – byla navržena a schválena Ing. Vladimíra Knoflíčková.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.
V 17.40 se dostavil Ing. František Svoboda.
Schválení programu – byla navržena změna programu jednání:
1. Zahájení
2. Hospodaření města k 30.6.2015
3. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2015
4. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2015
5. Zpráva o průběhu investic 2015
6. Různé

zdržel se hlasování 0

Zápis FV č. 4/2015 ze dne 2.9.2015
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování

Ad 2)
Hospodaření města k 30.6.2015
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 30.6.2015. Celkové příjmy města činily
89.091 tis. Kč, výdaje 89.774 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů k 31.3.2015 činilo minus 684 tis. Kč tento rozdíl je kryt přebytkem hospodaření z minulých let v rámci schváleného rozpočtu.
Pokles daňových příjmů v roce 2015 (jedná se zejména o daň z příjmů právnických osob a daň
z přidané hodnoty) se začíná vyrovnávat a situace se zlepšila. Stav peněžních prostředků na účtech
k 30.6.2015 je 68.443 tis. Kč. Od 1.1.2015 dochází ke splácení poskytnutého úvěru (celková výše
52.200 tis. Kč). Za 1. pololetí činily splátky úvěru 2.610 tis. Kč a úroky byly ve výši 251 tis. Kč. Úroky
z vkladových účtů jsou ve výši 325 tis. Kč.
Bylo hlasováno o hospodaření města k 30.6.2015.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření města k 30.6.2015.
Výsledek hlasování

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 3)
Hospodaření příspěvkových organizací (PO) města k 30.6.2015
Členové výboru byli seznámeni s hospodařením PO.
MěKS hospodařilo k 30.6.2015 ze ziskem 417.000 Kč (k 31.3.2015 byla vykázána ztráta). Došlo
k dorovnání provozního příspěvku, ke zvýšení příjmů z prodeje služeb, z pronájmu, z prodaného
zboží a byla získána dotace z ÚP na nové pracovníky.
ZŠ 28. října vykazuje k 30.6.2015 ztrátu 68.000 Kč. Ke ztrátě došlo z důvodu snížených příjmů
z pronájmů nebytových prostor ve škole. Příjmy z hospodářské činnosti za stravování a ubytování
účastníků Volejbalové sportovní školy budou vykázány až za 3. čtvrtletí 2015 a organizace očekává
kladný hospodářský výsledek.
U ostatních PO byl vykázán zisk – ve většině případů jsou opravy ponechány až na druhou polovinu
roku.
Z minulého zasedání bylo požadováno vyčíslení přijatých darů a postup při účtování energií PO.
Úkol byl splněn.
Ing. Jůzová informovala o změně od 1.7.2015, kdy došlo k převedení Knihovny pod Městské
kulturní středisko Tišnov.
Ing. Ježek vznesl dotaz na Výkaz zisků a ztrát MěKS, kdy na položce 602 Výnosy z prodeje a služeb
jsou velké rozdíly v plnění tržeb oproti rozpočtu – zejména u položek tržby MěKS a tržby ostatní
kulturní akce.
Bylo hlasováno o požadavku, aby vedoucí MěKS vysvětlil účtování tržeb k 30.6.2015.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova žádá vedoucího MěKS o vysvětlení účtování tržeb k 30.6.2015
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
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Bylo hlasováno o hospodaření PO jako celku k 30.6.2015.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření PO k 30.6.2015.
Výsledek hlasování

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 4)
Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2015
Ing. Jůzová informovla o stavu pohledávek k 30.6.2015. Ing. Svoboda vysvětlil postup Odboru
sociálních věcí, který je v některých případech ustanoven zvláštním příjemcem dávek státní sociální
podpory a za dlužníky hradí nájemné z bytů, popřípadě splácí dlužné částky přímo městu.
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o stavu pohledávek k 30.6.2015.
Výsledek hlasování

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Zpráva o průběhu investic k 8.6.2015
Předložená zpráva byla zpracována k 8.6.2015. Ing. Jelínková uvedla změny, které nastaly.
Akce, které již byly ukončeny:
- Rekonstrukce ul. Osvobození
- Chodník v atriu ZŠ Smíškova
- Modernizace dopravního terminálu Tišnov
- Parkoviště v ulici Na Loukách
- ZŠ Smíškova – vybavení učeben
- Workoutové hřiště
- Poliklinika – zateplení objektu
- MěKS – zateplení
- ZUŠ – zateplení
Akce, které probíhají:
- Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem – práce budou zahájeny po ukončení sezony na
koupališti a některé práce budou probíhat až příští rok. Finanční prostředky nevyčerpané
z rozpočtu v letošním roce budou převedeny na příští rok.
- Chodník a parkovací stání před ZŠ Smíškova – připravuje se projektová dokumentace.
- Přeložka silnice III/3771 Tišnov – Předklášteří – Město je investorem souvisejících
stavebních objektů.
- ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálních zařízení, pavilon 4 – škola byla otevřena v plné
kapacitě i přes velké problémy s firmou, která prováděla práce. Budou uplatněny sankce dle
smlouvy.
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Vybudování Informačního centra – vzhledem k nájemnímu vztahu Hotelu Květnice bylo
přeloženo na rok 2016.
MěKS – klimatizace kinosálu- situace bude řešena v rámci vzduchotechnické jednotky a
bude přesunuta na příští rok.
Revitalizace Centra volného času Inspiro – probíhají sanační práce k odstranění vlhkosti,
nové rozvody topení, vody a kanalizace a rekonstrukce sociálních zařízení.
Výměna sloupů VO v ulici Horova a vedle MŠ
Rozšíření VO v ulici Černohorská ( k novému hřbitovu)
Modernizace sběrného dvora - otevření je plánováno na Václavské hody.
Výstavba kompostárny – otevření je plánováno na Václavské hody.
Park pod kostelem – III. etapa – některé práce budou zajištěny vlastními silami a bude
podána žádost o dotaci na zeleň.

Ing. Knoflíčková vznesla dotaz, jak bude řešen vstup do parku. Ing. Jelínková sdělila, že jsou
plánované vstupy – Jamborova galerie, parkoviště u restaurace na Brněnské, u hřbitova.
Ing. Škopíková navrhla při rekonstrukcích domů dodržet starý ráz domu.
Ing. Jelínková členy výboru seznámila se změnami na Odboru investic a projektové podpory.
Projektová podpora bude pomáhat PO a neziskovým organizacím při žádostech o dotace.
Pracovní poměr ukončil Ing. Kotulán, Ing. Šebková nastoupí mateřskou dovolenou. Byli přijati noví
pracovníci Bc. Dvořák a Ing. Košťál.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o průběhu invesic zaktualizovanou
Ing. Jelínkovou.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 1

Ad 6)
Různé
a) V diskusi byla řešena situace ohledně cen energií. Ing. Svoboda uvedl, že nákup energií probíhal
prostřednictvím e-aukce a na komoditní burze, kde jsou nabízeny výhodné ceny energií. Ceny
energií jsou stejné i pro naše příspěvkové organizace. Po diskusi bylo hlasováno o návrhu požádat
Odbor správy majetku a komunálních služeb o přehled cen energií a zhodnocení, jaký je přínos
hromadného nákupu energií pro město.

Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova žádá OSMKS o vypracování přehledu cen energií a zhodnocení, jaký je
přínos hromadného nákupu energií pro město.
Výsledek hlasování

pro 7
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proti 0

zdržel se hlasování 0
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b) Ing. Knoflíčková vznesla dotaz ohledně pronájmu nebytových prostor na ulici Brněnská 2. Po
diskusi bylo hlasováno o návrhu požádat OSMKS o sdělení informací o historii a současném stavu
pronájmu nebytových prostor na ulici Brněnská 2 od roku 2010.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova žádá OSMKS o vypracování informace o pronájmu nebytových prostor
na ulici Brněnská 2 od roku 2010.
Výsledek hlasování

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0

c) Ing. Svoboda seznámil členy výboru s novým Jednacím řádem výborů, který je platný a účinný od
1.7.2015 a upozornil na povinnost členů výborů při omlouvání účasti na jednání FV.
d) Materiál „Koncepce bytového fondu ve městě Tišnově“ - tento materiál byl zaslán členům
výboru dne 2.9.2015 (v den konání zasedání) a členové výboru se s ním nemohli dostatečně
seznámit. Proto o něm bude jednáno na příštím zasedání FV.
Místopředsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za
účast. Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
9. listopadu 2015 v 17:30 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 2. září 2015
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Vladimíra Knoflíčková
2. změnu programu zasedání
B: bere na vědomí:
1. hospodaření města k 30.6.2015
2. hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2015
3. Zprávu o stavu pohledávek k 30.6.2015
4. Zprávu o průběhu investic zaktualizovanou Ing. Jelínkovou
C: žádá:
1. vedoucího MěKS o vysvětlení účtování tržeb k 30.6.2015
2. odbor OSMKS o vypracování přehledu cen energií a zhodnocení, jaký je přínos hromadného
nákupu energií pro město
3. odbor OSMKS o vypracování informace o pronájmu nebytových prostor na ulici Brněnská 2 od
roku 2010
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
9. listopadu 2015 v 17:30 hodin.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřila: Ing. Vladimíra Knoflíčková

…………………………………………………

Předseda výboru: Ing. František Svoboda

……………………………………………..…
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