Zápis č. 4/2016
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 7. listopadu 2016 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti radnice
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Eva Fuchsová, Ing. Dalibor Ježek, Martin Klouda, Ing. Radek Pleskač, Helena Randová,
Ing. František Svoboda
Hosté: - Bc. Jiří Dospíšil – starosta města, Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Omluveni: Mgr. Zdenek Krutek, Vladimír Lieberzeit, Ing. Michaela Škopíková
Přítomno 6 z 9 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření města k 30.9.2016
3. Hospodaření PO k 30.9.2016
4. Návrh rozpočtu města na rok 2017
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. 4/2016 – byl navržen a schválen Martin Klouda
Výsledek hlasování
pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.
Schválení programu – dle návrhu na pozvánce.
Byla navržena změna programu:
1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu města na rok 2017
3. Hospodaření města k 30.9.2016
4. Hospodaření PO k 30.9.2016
5. Různé
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0
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Ad 2)
Návrh rozpočtu města na rok 2017
Příjmovou stránku rozpočtu představila Ing. Jůzová. Některé investiční akce budou přesunuty
z roku 2016 do roku 2017. V roce 2017 se očekává lepší vývoj příjmů. Příjmy jsou v roce 2017
předpokládány ve výši 176,5 mil. Kč – z toho daňové příjmy 122,5 mil. Kč, přijaté transfery
30,9 mil. Kč, nedaňové příjmy 21,2 mil. Kč, kapitálové příjmy 1,9 mil. Kč. Počítá se s použitím
přebytku hospod. minulých let ve výši 61,2 mil. Kč. V roce 2017 se bude splácet úvěr ve výši
5,22 mil. Kč.
Dále Ing. Jůzová seznámila členy výboru se změnami Zřizovacích listin PO (MŠ a ZŠ), které
budou sjednoceny (stejná forma vlastnictví majetku).
Navrhované výdaje pro rok 2017 představil Bc. Jiří Dospíšil – starosta města. Uvedl, že se
navrhují běžné výdaje ve výši 140,26 mil. Kč a kapitálové výdaje ve výši 92,32 mil. Kč.
Okomentoval tyto výdaje – paragraf:
3299 – Místní akční plán vzdělávání v rámci ORP Tišnov, je spoluúčast města ve výši 5 %
5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – předpokládá se navýšení Městské policie o 2 strážníky
6171 – Činnost místní správy – zvýšení mezd ze zákona o 4 %, zvýšit počet pracovníků
v samosprávě města (z důvodu zvyšování objemu investic a oprav městského majetku),
změna ve vnitřním auditu.
Dále uvedl informace k následujícím investicím v paragrafech:
2212 – Most přes Závistku, Rekonstrukce ul. Smíškova – Kvapilova, rekonstrukce ul. Brněnská
– celkem 8,5 mil. Kč
3412 – Víceúčelové hřiště Smíškova vč. kluziště – město bude žádat MŠMT o dotaci ve výši
cca 10 mil. Kč
3412 – Rekonstrukce brouzdaliště a bufetu na koupališti – 7,2 mil. Kč
3745 – Park pod kostelem – 15 mil. Kč z vlastních zdrojů (rozloženo do roku 2017 a 2018)
3113 - ZŠ 28. října – vestavba učeben -7 mil. Kč, přesun z roku 2016
3639 – Komunální služby a územní rozvoj – 7,5 mil. Kč – např. Architektonická soutěž nám.
Míru, PD smuteční síň, PD parkovací dům Riegrova, PD areál letního kina, studie odtokových
poměrů, ul. Dvořáčkova horní část, lesní cesty Klucanina, poliklinika – elektroinstalace,
vzduchotechnika, PD prostranství pod samoobsluhou sídl. Pod Květnicí.
Proběhla diskuse k uvedeným skutečnostem.
Ing. Ježek se dotázal starosty města, jaké jsou předpokládané skutečné náklady města na
Kluziště na hřišti u ZŠ Smíškova, jaké jsou předpoklady, že veškeré investiční akce budou
v roce 2017 provedeny, zda není v zájmu města z prostředků, které jsou k dispozici, uhradit
poskytnutý úvěr. Starosta města uvedl, že kluziště u ZŠ Smíškova hodlá město realizovat buď
s dotací MŠMT, či z vlastních zdrojů, pokud se podaří VŘ snížit náklady pod 18 mil. Kč.
Dle starosty města jsou investiční akce dobře připraveny, ale je možné, že pokud nebudou
schváleny příslušné dotační tituly, nebudou se některé z nich realizovat. V tomto případě jsou
připraveny další akce. Město neuvažuje o splacení úvěru.
Další dotazy směřovaly k těmto akcím – paragraf:
3613 – IC v hotelu Květnice, veřejné WC – předpokládá se stěhování IC z dosavadních prostor
do upravených prostor v dolní části hotelu Květnice, zvýšené náklady na projektovou
dokumentaci.
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3421 – Využití volného času dětí – dětská hřiště – Pumptracková dráha – cyklostezka
k Železnému – dráha pro menší děti, rozšíření posezení.
Pan Klouda vznesl dotaz na nákup auta HZS v částce asi 2 mil. Kč a rekonstrukci Jamborova
domu. Dle starosty města HZS jedná o poskytnutí dotačního titulu a potřebuje nahradit
dosluhující vozidlo. Jamborův dům by měl být rekonstruován a následně zůstat se stálou
výstavou obrazů Josefa Jambora (město jedná se Spolkem přátel Josefa Jambora).
Ing. Jůzová vysvětlila, jak funguje rozdělování poskytování příspěvků příspěvkovým
organizacím zřízeným městem Tišnovem.
Ing. Pleskač položil dotaz na opravy chodníků na ulici Květnické. Starosta města uvedl, že
probíhá Regenerace sídlišť, která bude probíhat v návaznosti na další opravy, které jsou
plánovány (např. plynu).
Ing. Svoboda poděkoval starostovi města za představení Návrhu rozpočtu na rok 2017.
Bylo hlasováno o předloženém Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Návrh rozpočtu na rok 2017.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 3)
Hospodaření města k 30.9.2016
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města k 30.9.2016.
Celkové příjmy města činily 144.581 tis. Kč. Ke zvýšení příjmů ve srovnání s loňským rokem
došlo u daňových příjmů (daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně
z příjmů FO ze závislé činnosti), příjmů z prodeje majetku a příjmů dotací. Naopak došlo ke
snížení výnosu z příjmu z odvodu z výherních hracích přístrojů z důvodu zrušení místní
vyhlášky.
Výdaje města činily 128.826 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 30.9.2016 činilo 15.756 tis. Kč.
Stav peněžních prostředků na účtech k 30.9.2016 byl 89,9 mil. Kč.
K 30.9.2016 byly uhrazeny splátky úvěru (celková výše 52.200 tis. Kč) ve výši 3.915 tis. Kč a
úroky ve výši 323,6 tis. Kč.
Bylo hlasováno o hospodaření města k 30.9.2016.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření města k 30.9.2016.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0
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Ad 4)
Hospodaření PO k 30.9.2016
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením PO k 30.9.2016.
Příspěvkové organizace města Tišnova hospodařily ve třetím kvartálu roku 2016 se ziskem.
Předpokládá se, že PO budou čerpat finanční prostředky v dalším čtvrtletí roku.
PO – CSS vykazuje zisk 1,7 mil Kč. Zisk je vykázán z důvodu úspory energií, kdy zálohy od
uživatelů CSS byly stanoveny jako obvykle a ukázalo se, že budou přeplatky, které se budou
uživatelům vracet. Bude provedena změna v metodě účtování.
U PO MŠ Sluníčko a Inspiro dojde ke změnám odpisového plánu.
Bylo hlasováno o hospodaření PO k 30.9.2016.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření PO k 30.9.2016.
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Různé
Byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen OZV). K předložené OZV nebyly ze strany členů výboru připomínky.
Bylo hlasováno o předloženém návrhu OZV.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení návrh OZV č. 2/2016
Výsledek hlasování
pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 1 (Ing. Ježek)

Předseda Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkoval přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hodin.
Termín dalšího řádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebyl
stanoven.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 7. listopadu 2016
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Martina Kloudu
2. změnu programu zasedání
B: bere na vědomí:
1. hospodaření města k 30.9.2016
2. hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2016
C: doporučuje:
1. ZM schválit předložený Návrh rozpočtu na rok 2017
2. ZM schválit OZV města č. 2/2016
Termín dalšího řádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebyl
stanoven.

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.
Ověřil: Martin Klouda
Předseda výboru: Ing. František Svoboda

…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………..…

