Zápis č. 3/2020
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 31. srpna 2020 od 17:00 hodin v místnosti krizového řízení
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Libuše Čermáková, Ing. Albín Mašek, Ing. Michaela Škopíková, Helena Randová,
Mgr. Jindřich Kačer
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Omluveni: Ing. Ivo Dušek, Vladimír Lieberzeit
Přítomno 5 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor
je usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření města k 30.6.2020
3. Hospodaření PO k 30.6.2020
4. Předložení požadavků na rozpočet města 2021
5. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
6. Návrh na snížení výše místního poplatku z pobytu
7. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájila v 17:00 hodin a dále řídila Ing. Čermáková, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 3/2020 – 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)
Hospodaření města k 30.6.2020
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření města k 30.6.2020.
Celkové příjmy města činily 122,3 mil. Kč (tj. 46 % upraveného rozpočtu), výdaje 107 mil. Kč
(tj. 32 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání s pololetím loňského roku jsou celkové příjmy
nižší o 21 mil. Kč.
Běžné výdaje byly plněny na cca 42 % (89 mil. Kč) a kapitálové výdaje na cca
16 % (19 mil. Kč) upraveného rozpočtu.
Saldo příjmů a výdajů k 30.6.2020 činilo cca 15 mil. Kč.
Ing. Jůzová informovala o změnách zákona v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,
jehož důsledkem je nižší inkaso příjmových daní, které má opět negativní dopady
na rozpočty obcí. Jako kompenzaci město obdrží mimořádný příspěvek ve výši 11,5 mil. Kč
(1.250,- Kč na obyvatele). Dle aktuálních predikcí MF by město Tišnov mohlo dostat
v příjmech daní a mimořádného příspěvku cca 136,5 mil. Kč. V rozpočtu na letošní rok jsou
plánované výnosy daní ve výši cca 147,2 mil. Kč, tzn. propad o cca 10,7 mil. Kč.
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S ohledem na současnou situaci RM uložila příkazcům uspořit v rámci běžných výdajů 10 %
upraveného rozpočtu (bez oprav, darů, příspěvků a transferů PO).
Bylo hlasováno o Hospodaření města Tišnova k 30.6.2020.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Hospodaření města Tišnova k 30.6.2020.
Výsledek hlasování
pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 3)
Hospodaření PO k 30.6.2020
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření příspěvkových organizací. Vedení
města uložilo PO (MŠ, ZŠ, Inspiro) vytvořit za rok 2020 hospodářský výsledek ve výši 5 %
provozního příspěvku. Tyto hospodářské výsledky budou převedeny do rezervních fondů
organizací.
Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace
Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace
Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace
Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace

49.327,31 Kč
219.869,96 Kč
116.273,09 Kč
66.965,72 Kč
61.457,08 Kč
17.024,75 Kč
203.463,71 Kč
164.967,07 Kč

Bylo hlasováno o hospodaření PO k 30.6.2020 jako celku.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření PO k 30.6.2020
Výsledek hlasování
pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 4)
Předložení požadavků na rozpočet města na rok 2021
Členové výboru byli seznámeni s předloženým Časovým harmonogramem rozpočtového
procesu města Tišnova na rok 2021.
V rámci diskuse Ing. Kačer uvedl návrh na stání kol v přednádražním prostoru. Ing. Jůzová
zodpověděla otázky ohledně participativního rozpočtu na rok 2021.
Bylo hlasováno o Časovém harmonogramu rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2021
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Časový harmonogram rozpočtového procesu
města Tišnova na rok 2021.
Výsledek hlasování
pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 5)
Prominutí části poplatku z prodlení
OSMKS předložil k projednání Prominutí části poplatku z prodlení, který byl vyčíslen ve výši
205.791,- Kč. Jedná se o poplatek z prodlení za neuhrazení nájmu bytu z jistiny ve výši
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35.589,- Kč.
Po diskusi na výši částky k vymáhání bylo hlasováno o předloženém návrhu OSMKS
pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení pouze do částky 30.000,- Kč.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení pouze
do částky 30.000,- Kč.
pro 4 proti 0 zdržel se hlasování 1
Ad 6)
Návrh na snížení výše místního poplatku z pobytu
K této problematice bylo předloženo vyjádření pracovnice OF a návrh místního podnikatele
ke snížení výše poplatku na původní cenu 4,- Kč za osobu a noc (tato výše poplatku byla
stanovena cca před 30-ti lety). Od 1.1.2020 byla výše poplatku zvýšena na 15,- Kč za osobu
a noc (max. výše stanovena zákonem činí 21,-Kč, od roku 2021 bude činit maximálně 50,- Kč).
K tomuto bodu bylo konstatováno, že výše poplatku dopadá na ubytovaného (poplatníka)
a ne na ubytovatele (plátce poplatku). Ubytovatel poplatek pouze vybere od ubytovaného
a odvede na účet města. Nejedná se tedy o zvýšené náklady podnikatele. Sazba poplatku
nemůže být změněna zpětně, jak bylo požadováno.
Bylo hlasováno o
15,- Kč/osobu/noc.

zachování

výše

místního

poplatku

z pobytu

v původní

výši

Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM Tišnova ponechat výši místního poplatku
z pobytu v původní výši 15,- Kč/osobu/noc.
pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 0
Ad 7)
Různé
Bez diskuze.
Vzhledem k harmonogramu rozpočtového procesu je nutné změnit termín dalšího jednání.
Termín bude stanoven dle potřeby na 9.11.2020 nebo 11.11.2020.
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným
za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hodin.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 31. srpna 2020
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání
B: bere na vědomí:
1. Hospodaření města k 30.6.2020
2. Hospodaření PO města k 30.6.2020
C: doporučuje :
1. pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení pouze do částky 30.000,- Kč
2. ponechat výši místního poplatku z pobytu v původní výši 15,- Kč/osobu/noc
Termín dalšího řádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebyl
stanoven.

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Ing. Michaela Škopíková

…………………………………………………

Předsedkyně výboru: Ing. Libuše Čermáková

………………………………………..………

