Zápis č. 2/2016
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 8. června 2016 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Eva Fuchsová, Ing. Dalibor Ježek, Ing. Radek Pleskač, Ing. František Svoboda,
Ing. Michaela Škopíková, Vladimír Lieberzeit (příchod – 17.50)
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Ing. Barbora Gottwaldová – referent OIPP
Omluveni: Martin Klouda, Bc. Zdenek Krutek, Helena Randová,
Přítomno 6 z 9 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření města k 31.3.2016
3. Hospodaření PO k 31.3.2016
4. Průběh investic r. 2016
5. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájil v 17:35 hodin a dále řídil Ing. František Svoboda, předseda Výboru
finančního Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 2/2016 – byla navržena a schválena Ing. Michaela Škopíková
Výsledek hlasování
pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.
Schválení programu – dle návrhu na pozvánce.
Výsledek hlasování
V 17.50 se dostavil pan Vladimír Lieberzeit.

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0
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Ad 2)
Hospodaření města k 31.3.2016
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 31.3.2016.
Celkové příjmy města činily 43.031 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem představují zvýšení
o 6.216 tis. Kč (ke zvýšení příjmů došlo u daňových příjmů, příjmů z prodeje majetku a příjmů
dotací). Výdaje města činily 32.246 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů k 31.3.2016 bylo
10.785 tis. Kč.
Stav peněžních prostředků na účtech k 31.3.2016 byl 88.260 tis. Kč. V rámci financování byla
provedena čtvrtletní splátka úvěru ve výši 1.305 tis. Kč.
Město deponuje volné finanční prostředky na vkladových účtech s tříměsíční a 33 denní
výpovědní lhůtou u J&T Banky a na spořícím účtu u Equa banky. Úroky z těchto vkladů byly ke
konci 1. čtvrtletí ve výši 161 tis. Kč.
V současné době dochází ke snižování výše úroků za uložené peníze. Také došlo ke změnám
zákona o bankách, na základě kterých nemá město pojištění vkladu u žádného peněžního
ústavu bez ohledu na výši vkladu.
Ing. Ježek požádal Ing. Jůzovou o doložení čerpání položky 5166 – Konzultační, poradenské a
právní služby u paragrafu 3639 – Komunální služby a paragrafu 6171 – Činnost místní správy.
Bylo hlasováno o hospodaření města k 31.3.2016.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření města k 31.3.2016.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 3)
Hospodaření PO k 31.3.2016
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením PO k 31.3.2016.
Příspěvkové organizace města Tišnova hospodařily v prvním kvartálu roku 2016 se ziskem,
s výjimkou ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 a MŠ Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700.
ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 dosáhla ztráty ve výši 131.748,05 Kč. Ztráta byla způsobena
snížením příjmů z pronájmů. Také příjmy plynoucí z nájemného a stravování pro ubytované
v prázdninových měsících budou vykázány v průběhu roku 2016. Úhrada ztráty se
předpokládá ve 3. čtvrtletí kalendářního roku. Lze očekávat, že organizace ukončí rok 2016
s kladným hospodářským výsledkem.
MŠ Sluníčko – ztráta ve výši 83.197,44 Kč. Ztráta byla způsobena provedením drobných oprav,
plánovaných oprav herních prvků a pořízením drobného hmotného majetku.
Bylo hlasováno o hospodaření PO k 31.3.2016.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření PO k 31.3.2016.
Výsledek hlasování
pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 0
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Ad 4)
Průběh investičních akcí r. 2016
Ing. Gottwaldová seznámila členy výboru s probíhajícími investičními akcemi k 31.5.2016,
které jsou realizovány OIPP. K 31.5.2016 byly dokončeny investiční akce ve výši 3 mil. Kč,
probíhající investiční akce jsou ve výši 27,5 mil. Kč. Rozpočet pro rok 2016 počítá pro
investiční akce realizované OIPP s částkou 59,7 mil. Kč. Aktuální stav úspor (rozdíl rozpočtu a
vysoutěžené ceny) je 5,2 mil. Kč. Jsou plánovány akce, které nebyly zahrnuty v rozpočtu r.
2016 ve výši 2,6 mil. Kč. Investiční akce ve výši 8,3 mil. Kč - Rekonstrukce ulic Smíškova –
Kvapilova, Cyklostezka ke koupališti, Výstavba chodníku v ul. Lomnická a MěKS – klimatizace
kinosálu - jsou přesunuty do roku 2017. Zbývající akce Most přes Závistku, ZŠ nám. 28. října –
rekonstrukce soc. zařízení III. etapa a Informační centrum v hotelu Květnice ve výši 13 mil. Kč
budou teprve soutěženy.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o průběhu investic aktualizovanou
k 31.5.2016
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Různé
Ing. Jůzová zahájila diskusi na téma uložení peněžních prostředků města v budoucnosti.
Předložila nabídku bankovních služeb Equa banky. Město u tohoto peněžního ústavu má
nyní již zřízen spořicí účet bez výpovědi s max. limitem 25 mil. Kč. Vzhledem k současnému
stavu úroků na vkladových účtech u jiných bank je předložen návrh na zřízení dalšího účtu u
tohoto peněžního ústavu s 33 denní výpovědní lhůtou také s max. limitem 25 mil. Kč.
Z diskuse členů výboru vyplynulo, že z krátkodobého hlediska je vhodné finanční prostředky
uložit na účet s nabízenou úrokovou sazbou s možností výpovědi. Ing. Ježek navrhl místo
uložení peněz na účtech splácet dle možností úvěr města.
Bylo hlasováno o doporučení FV uložit peněžní prostředky na účet s 33 denní výpovědní
lhůtou u Aqua banky.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje uložit peněžní prostředky na účet s 33 denní
výpovědní lhůtou u Aqua banky.
Výsledek hlasování

pro 5

proti 1

zdržel se hlasování 0

Předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkoval přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na středu
31. srpna 2016 v 17:30 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 8. června 2016
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Ing. Michaelu Škopíkovou
2. program zasedání
B: doporučuje:
1. uložit peněžní prostředky na účet s 33 denní výpovědní lhůtou u Aqua banky
C: bere na vědomí:
1. hospodaření města k 31.3.2016
2. hospodaření PO k 31.3.2016

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na pondělí
31. srpna 2016 v 17:30 hodin.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřila: Ing. Michaela Škopíková

…………………………………………………

Předseda výboru: Ing. František Svoboda

………………………………………..………

