Zápis č. 1/2016
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 6. dubna 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Dalibor Ježek, Martin Klouda, Bc. Zdenek Krutek, Vladimír Lieberzeit, Helena Randová, Ing.
František Svoboda
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Kateřina Smetanová – referent OSMKS
Omluveni: Ing. Eva Fuchsová, Ing. Vladimíra Knoflíčková, RNDr. Petr Peška, Ing. Radek Pleskač, Ing.
Michaela Škopíková
Přítomno 6 z 11 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Bytová koncepce města Tišnova
3. Roční účetní závěrka města za rok 2015
4. Závěrečný účet města za rok 2015
5. Roční účetní závěrka PO za rok 2015
6. Hospodaření PO za rok 2015
7. Plán práce na rok 2016
8. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájil v 17:40 hodin a dále řídil Ing. František Svoboda, předseda Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 1/2016 – byl navržen a schválen Ing. Dalibor Ježek.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.
Schválení programu – dle návrhu na pozvánce.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0
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Ad 2)
Bytová koncepce města Tišnova
Referentka OSMKS Kateřina Smetanová seznámila členy výboru s materiálem Bytová koncepce
města Tišnova 2017 – 2027. Uvedla, že se jedná o zprávu, která analyzovala situaci ohledně
bytového fondu ve vlastnictví města.
V diskusi odpověděla na otázky členů výboru. Ing. Svoboda doplnil, že výše uvedený materiál vznikl
na základě požadavku ZM v souvislosti s předpokládanou změnou Zákona o sociálním/dostupném
bydlení s plánovanou účinnosti od 1.1.2017, a protože Město Tišnov v současnosti nedisponuje
žádným dokumentem, který by stanovoval komplexní koncepci v problematice bytové politiky
města.
Ing. Ježek namítl, že v koncepci chybí cíl města.
Z diskuse vyplynulo, že FV doporučuje:
1. Přehodnotit výši nájemného v městských bytech
2. Rozčlenit bytový fond na „sociální“ a „komerční“
3. U výše uvedených kategorií stanovit odlišné podmínky a výši nájemného
4. V případě prodeje bytů, které dosud nebyly určeny k prodeji, prodávat vždy celé domy
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Bytovou koncepci města Tišnova a doporučuje ZM
zohlednit doporučení FV k předložené koncepci města.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 3)
Roční účetní závěrka města za rok 2015
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s účetní závěrkou města za rok 2015. Účetnictví města Tišnova
je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Výsledek hospodaření k 31.12.2015 před zdaněním činil 42.220 tis. Kč a výsledek hospodaření
běžného účetního období byl 38.464 tis. Kč
Bylo hlasováno o roční účetní závěrce města za rok 2015.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení roční účetní závěrku města za rok 2015.
Výsledek hlasování

pro 6
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proti 0

zdržel se hlasování 0
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Ad 4)
Závěrečný účet města za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Celkové příjmy města činily 229.237 tis. Kč, výdaje 217.133 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů
k 31.12.2015 činilo 12.104 tis. Kč.
Stav peněžních prostředků na účtech k 31.12.2015 činil 77.091 tis. Kč a zůstatek účtu fondů byl
1.728 tis. Kč. V rámci financování byla provedena roční splátka úvěru 5.220 tis. Kč.
Členové výboru byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou vypracoval
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Na základě provedeného přezkoumání konstatoval, že nezjistil žádnou
skutečnost, která by ho vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření podle
ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Bylo hlasováno o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2015.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Bylo hlasováno o Závěrečném účtu města za rok 2015.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města za rok 2015 bez
výhrad.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5), 6)
Roční účetní závěrka PO za rok 2015 a hospodaření PO za rok 2015
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých organizací. Konstatovala,
že všechny PO vykázaly zisk a požádaly o převedení zisku do rezervního fondu.
Bylo hlasováno o roční účetní závěrce všech PO a hospodaření všech příspěvkových organizací jako
celku.
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Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí roční účetní závěrky a hospodaření příspěvkových
orgnizací za rok 2015
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 7)
Plán práce na rok 2016
Byl předložen Plán práce na rok 2016.
Členové výboru po diskusi změnili jednací den z pondělí na středu v termínech
- 8.6.2016
- 31.8.2016
- 23.11.2016
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova schvaluje opravený Plán práce na rok 2016
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 8)
Různé
Předseda FV seznámil členy výboru s žádostí Ing. Vladimíry Knoflíčkové o uvolnění z finančního
výboru.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Žádost o uvolnění z finančního výboru Ing. Vladimíry
Knoflíčkové
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkoval přítomným za účast. Zasedání
bylo ukončeno v 19.00 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na středu
8.6.2016 v 17:30 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 6. dubna 2016
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Dalibora Ježka
2. program zasedání
3. Plán práce na rok 2016
B: doporučuje Zastupitelstvu města:
1. zohlednit doporučení FV k Bytové koncepci města
2. schválit účetní závěrku města za rok 2015
3. schválit Závěrečný účet města za rok 2015, a to bez výhrad
C: bere na vědomí:
1. Bytovou koncepci města Tišnova
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
3. hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jejich roční účetní závěrky
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
8. června 2016 v 17:30 hodin.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Ing. Dalibor Ježek

…………………………………………………

Předseda výboru: Ing. František Svoboda

………………………………………..………
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Příloha č. 1
Plán práce na rok 2016
6.4.

Bytová koncepce města Tišnova
Hospodaření PO za r. 2015
Roční účetní závěrka PO za r. 2015
Závěrečný účet města r. 2015
Roční účetní závěrka města za r. 2015
Plán práce na rok 2016

8.6.

Hospodaření města k 31.3.2016
Hospodaření PO k 31.3.2016
Průběh investic r. 2016

31.8.

Hospodaření města k 30.6.2016
Hospodaření PO k 30.6.2016

23.11.

Hospodaření města k 30.9.2016
Hospodaření PO k 30.9.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
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