Zápis č. 3/2019
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 27. března 2019 od 17:00 hodin v místnosti krizového řízení
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Libuše Čermáková, Vladimír Lieberzeit, Ing. Albín Mašek, Ing. Michaela Škopíková, Helena
Randová, Mgr. Jindřich Kačer – příchod 17.25
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Omluveni: Ing. Ivo Dušek
Přítomno 6 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření města Tišnova za rok 2018
(Závěrečný účet města za rok 2018, Roční účetní závěrka za rok 2018)
3. Hospodaření PO za rok 2018
(Roční účetní závěrka za PO rok 2018)
4. Pohledávky města k 31.12.2018
5. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájila v 17:05 hodin a dále řídila Ing. Čermáková, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 3/2019 – 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

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 2)
Závěrečný účet města za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Ing. Jůzová seznámila členy výboru se Závěrečným účtem města za rok 2018 a se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Celkové příjmy města činily 250.136 tis. Kč, výdaje 236.726 tis. Kč. Příjmy byly oproti roku 2017
vyšší o 25,7 mil. Kč. Výdaje se zvýšily o 12,7 mil. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2018 činilo : 13,4 mil. Kč.
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Stav peněžních prostředků na běžných účtech včetně vkladových a spořicích účtů k 31.12.2018 činil
74.875 tis. Kč, zůstatek účtu fondů byl 1.930 tis. Kč a zůstatek úvěru 31.320 tis. Kč.
Ing. Jůzová sdělila, že Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracovala společnost HB
AUDITING, s.r.o. Na základě provedeného přezkoumání bylo konstatováno, že nebyla zjištěna žádná
skutečnost, která by společnost 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.
Ing. Mašek navrhl zvýšit benefit pro zaměstnance a to zvýšením příspěvku na penzijní připojištění.
Jeho připomínku podpořil i pan Lieberzeit.
Bylo hlasováno o Závěrečném účtu města za rok 2018.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Závěrečný účet města za rok 2018.
Výsledek hlasování

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města za rok 2018, a to bez
výhrad.
Výsledek hlasování

pro 5 proti 0

zdržel se hlasování 0

Bylo hlasováno o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018.
Výsledek hlasování

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Hospodaření města za rok 2018
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s účetní závěrkou města za rok 2018. Účetnictví města Tišnova
je vedeno tak, aby účetní závěrka, sestavená na jeho základě, podávala věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Výsledek hospodaření k 31.12.2018 před zdaněním činil 55.441 tis. Kč a výsledek hospodaření
běžného účetního období byl 49.265 tis. Kč.
Ing. Jůzová vysvětlila hlavní rozdíly mezi výkazem plnění rozpočtu (příjmy, výdaje) a účetním
výkazem = výkaz zisku a ztráty (výnosy, náklady).
Bylo hlasováno o roční účetní závěrce města za rok 2018.
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Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí roční účetní závěrku města za rok 2018.
Výsledek hlasování

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení roční účetní závěrku města za rok 2018.
Výsledek hlasování

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 3)
Hospodaření PO za rok 2018 a roční účetní závěrka PO za rok 2018
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých organizací. Konstatovala,
že všechny PO vykázaly zisk a požádaly o převedení zisku do rezervního fondu.
ZŠ 28. října : 243.038,05 Kč
ZŠ Smíškova : 39.892,31 Kč
MŠ Sluníčko : 149.365,04 Kč
MŠ U Humpolky : 60.265,32 Kč
MŠ Na Paloučku : 175.331,28 Kč
Inspiro : 52.777,69 Kč
CSS : 422.203,34 Kč
MěKS : 58.637,59 Kč
Bylo hlasováno o roční účetní závěrce všech PO a hospodaření všech příspěvkových organizací jako
celku.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí roční účetní závěrky a hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2018
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 4)
Pohledávky města k 31.12.2018
Ing. Jůzová seznámila členy výboru se Zprávou o stavu pohledávek města k 31.12.2018. Stav
pohledávek k 31.12.2018 je 11.443,729,22 Kč (v samostatné působnosti : 8.256.671,11 Kč ;
v přenesené působnosti : 3.187.058.11 Kč ;).
Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro evidenci, vymáhání, odpis a exekuci pohledávek města
Tišnova. Při vymáhání se využívají všechny dostupné zákonné nástroje vymáhání.
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Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města k 31.12.2018
Výsledek hlasování

pro 6

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Různé
Bez diskuse.
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na středu
5. června 2019 v 17.00 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 27. března 2019
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání
B: doporučuje Zastupitelstvu města:
1. schválit Závěrečný účet města za rok 2018, a to bez výhrad
2. schválit účetní závěrku města za rok 2018
C: bere na vědomí:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
2. Závěrečný účet města za rok 2018
3. roční účetní závěrku města za rok 2018
4. roční účetní závěrky a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
5. Zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2018

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na středu
5. června 2019 v 17:00 hodin.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Ing. Michaela Škopíková

…………………………………………………

Předsedkyně výboru: Ing. Čermáková Libuše

………………………………………..………

