Zápis č. 5/2015
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Dalibor Ježek, Martin Klouda, Bc. Zdenek Krutek, Vladimír Lieberzeit, Ing. Radek Pleskač,
Helena Randová, Ing. František Svoboda,
Ing. Vladimíra Knoflíčková – příchod 17.45 hodin
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Bc. Jiří Dospíšil – starosta města
Omluveni: Ing. Eva Fuchsová, Ing. Michaela Škopíková, RNDr. Petr Peška,
Přítomno 8 (7) z 11 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
(Ing. Vladimíra Knoflíčková – příchod 17.45 – odchod 18.55).
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření města k 30.9.2015
3. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2015
4. Návrh rozpočtu na rok 2016
5. Dotační program pro rok 2016
6. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájil v 17:30 hodin a dále řídil Ing. František Svoboda, předseda Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 5/2015 – byl navržen a schválen Vladimír Lieberzeit
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.
Schválení programu – byla navržena změna programu jednání:
1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. Hospodaření města k 30.9.2015
4. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2015
5. Dotační program pro rok 2016
6. Různé
Výsledek hlasování
V 17.45 se dostavila Ing. Vladimíra Knoflíčková.

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0
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Ad 2)
Návrh rozpočtu na rok 2016
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s plánovanými příjmy města pro rok 2016. Uvedla, že
předpokládané příjmy města pro rok 2016 jsou celkem 155 440,7 tis. Kč, z toho:
Daňové příjmy
112 100 tis. Kč
Nedaňové příjmy
20 468,6 tis. Kč
Kapitálové příjmy
1 500 tis. Kč
Přijaté transfery
21 372,1 tis. Kč
Položka 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů - v roce 2016 se s příjmem nepočítá, protože
Vyhláškou města Tišnova byl stanoven zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém
území města Tišnova.
Předpokládané výdaje pro rok 2016 jsou celkem 203 942,5 Kč tis. Kč, z toho:
Bežné výdaje
123 744,5 tis. Kč
Kapitálové výdaje
80 198 tis. Kč – plánované investiční akce
Rozdíl příjmů a výdajů: – 48 501,8 tis. Kč. V rámci financování se účtuje úhrada splátky úvěru ve výši
5 220,0 tis. Kč. K dokrytí rozdílu mezi příjmy, výdaji a splátkou úvěru bude třeba zapojit finanční
prostředky (tzv. přebytek hospodaření minulých let) ve výši 53 721,8 tis. Kč.
Město má nyní na účtech cca 70 mil. Kč a je předpoklad, že ke konci roku 2015 bude mít přes
60 mil. Kč.
Starosta města seznámil členy výboru s některými plánovanými investičními akcemi města pro rok
2016:
§ 2212 – Silnice – předpokládané financování akcí - z vlastních zdrojů
Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem, rekonstrukce ul. Dobrovského, rekonstrukce ul. Smíškova –
Kvapilova (vyřešení situace s parkováním).
§ 2219 - cyklostezka ke koupališti – předpoklad dotace ve výši 12 mil. Kč
§ 3113 – ZŠ 28. října – rekonstrukce sociálního zařízení a vestavba učeben (bude podána žádost o
dotace
§ 3412 – Koupaliště – rekonstrukce bufetu, oprava brouzdaliště. I přes velkou návštěvnost v letošní
sezóně je provoz koupaliště ztrátový
§ 3421 – sportoviště na ul. Riegrova (u školy) - rekonstrukce
§ 3613 – IC v hotelu Květnice, veřejné WC
§ 3639 – nákup pozemků v lokalitě Na Mlékárně - bude podána žádost o dotaci
§ 3745 – Stezka k šibenici – spoluúčast soukromého sektoru
Park pod kostelem – oplocení pozemku, opěrné zídky
Starosta města dále odpověděl na dotazy členů výboru:
- Hasičské auto pro Sbor dobrovolných hasičů – bude realizováno jen pokud bude přiznána
dotace
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Oprava silnic JMK na území města – stále probíhají jednání, příslib JMK, že situaci bude
postupně řešit, za spoluúčasti města
Vzniklá situace na ul. Dlouhá, Valova, M. Pavlíkové – část – probíhají jednání
Hřiště v místní části Jamné – občané se budou podílet na výstavbě hřiště vlastními silami
Využití budovy na ul. Riegrova (škola) – část budovy využivá Inspiro, část soukromá škola
ZAHRADA, část Gymnázium

V 18.55 odešla Ing. Vladimíra Knoflíčková
Starosta města uvedl, že se jedná o návrh rozpočtu pro rok 2016 a některé akce budou realizovány
až bude přiznána dotace. Změny v rozpočtu budou provedeny rozpočtovým opatřením.
Ing. Jůzová upřesnila systém poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím města a uvedla, že
příspěvky zřizovatele jsou použity na účel, na který mu byly poskytnuty.
Bylo hlasováno o Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2016
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Návrh rozpočtu na rok 2016.
Výsledek hlasování
pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 1
Ad 3)
Hospodaření města k 30.9.2015
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 30.9.2015. Celkové příjmy města činily
147.890 tis. Kč, výdaje 156.126 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů k 30.9.2015 činilo minus
8 237 tis. Kč - tento rozdíl je kryt přebytkem hospodaření z minulých let v rámci schváleného
rozpočtu.
Daňové příjmy v roce 2015 jsou plněny již na 81,42 %. Stav peněžních prostředků na účtech
k 30.9.2015 je 59.754 tis. Kč. Od 1.1.2015 dochází ke splácení poskytnutého úvěru (celková výše
52.200 tis. Kč). K 30.9.2015 činily splátky úvěru 3.915 tis. Kč a úroky byly ve výši 370 tis. Kč. Úroky
z vkladových účtů jsou ve výši 538 tis. Kč.
Bylo hlasováno o hospodaření města k 30.6.2015.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření města k 30.9.2015.
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 4)
Hospodaření příspěvkových organizací (PO) města k 30.9.2015
Členové výboru byli seznámeni s hospodařením PO. PO hospodařily k 30.9.2015 s kladným
hospodářským výsledkem. Inspiro, středisko volného času vykázalo ztrátu ve výši 18.000,- Kč.
Bylo hlasováno o hospodaření PO jako celku k 30.9.2015.
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Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření PO k 30.9.2015.
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 5)
Dotační program pro rok 2016
Členové výboru byli seznámeni se změnami v dotačních programech pro rok 2016.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí změny v dotačních programech pro rok 2016.
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 6)
Různé
1) Předložení požadovaných materiálů z minulého zasedání FV
Ekonomka Městského kulturního střediska předložila vysvětlení účtování tržeb k 30.62015.
Ing. Štarha předložil Porovnání cen elektřiny za roky 2014 až 2015.
Paní Lenka Klusáková předložila informace o pronájmu nebytových prostor na ulici Brněnská 2 od
roku 2010.
Požadované materiály byly předloženy pouze pro doplnění informací, nebyly předmětem hlasování.
2)
Finančnímu výboru ZM byla předložena Směrnice pro evidenci, vymáhání, odpis a exekuci
pohledávek, která je platným předpisem, podle kterého je postupováno při vymáhání pohledávek.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí stávají Směrnici pro evidenci, vymáhání, odpis a
exekuci pohledávek.
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
3)
Finančnímu výboru ZM byla předložena nabídka bank – Aqua bank a PPF Banka – spořící účty pro
uložení volných peněžních prostředků, které by byly třeba k dispozici kratší dobu než jeden měsíc.
Po diskusi členové výboru nechali hlasovat.
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje zřídit spořící účet na základě nabídky Aqua Bank
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkoval přítomným za účast. Zasedání
bylo ukončeno v 20.05 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebylo stanoveno.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 4. listopadu 2015
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Vladimíra Lieberzeita
2. změnu programu zasedání
B: bere na vědomí:
1. hospodaření města k 30.9.2015
2. hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2015
3. změny v dotačních programech na rok 2016
4. Směrnici pro evidenci, vymáhání, odpis a exekuci pohledávek
C: doporučuje:
1. ZM schválit Návrh rozpočtu na rok 2016
2. zřídit spořící účet na základě nabídky Aqua bank
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebylo stanoveno.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Vladimír Lieberzeit

…………………………………………………

Předseda výboru: Ing. František Svoboda

……………………………………………..…
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