Zápis č. 1/2021
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 31. března 2021 od 17:00 hodin
formou videokonference
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Libuše Čermáková, Ing. Ivo Dušek, Mgr. Jindřich Kačer, Albín Mašek, Ing. Michaela Škopíková,
Helena Randová,
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Ing. Jan Křehlík - zastupitel
Omluveni: Vladimír Lieberzeit
Přítomno 6 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření města Tišnova za rok 2020
(Závěrečný účet města za rok 2020, Roční účetní závěrka za rok 2020)
3. Hospodaření PO za rok 2020
(Roční účetní závěrka za PO rok 2020)
4. Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12.2020
5. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
6. Žádost o návratnou finanční výpomoc DSO
7. Plán práce na rok 2021
8. 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. 1/2021 – byla navržena a schválena p. Helena Randová.
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

Ad 2)
Závěrečný účet města za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Ing. Jůzová seznámila členy výboru se Závěrečným účtem města za rok 2020 a se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření.

Zápis FV č. 1/2021 ze dne 31.3.2021
I přes situaci, která byla způsobena pandemií, dopadlo hospodaření města dobře.
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2020 činilo : 24,1 mil. Kč. V rámci financování se ročně provádí
splátka úvěru ve výši 5,2 mil. Kč (splatnost úvěru je v r. 2024)
Stav peněžních prostředků na běžných účtech včetně vkladových a spořicích účtů a v pokladně
k 31.12.2020 činil 118,5 mil. Kč, zůstatek účtu fondů byl 2,5 mil. Kč a zůstatek úvěru 20,9 mil. Kč.
Ing. Jůzová sdělila, že Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracovala společnost HB
AUDITING, s.r.o.
V 17.20 se z jednání odpojila Ing. Škopíková z důvodu technických problémů s připojením.
Přítomno 5 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Bylo hlasováno o Závěrečném účtu města za rok 2020.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Závěrečný účet města za rok 2020.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města za rok 2020, a to bez
výhrad.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5 proti 0

zdržel se hlasování 0

Bylo hlasováno o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Hospodaření města za rok 2020
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s účetní závěrkou města za rok 2020. 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 31.12.2020 před zdaněním činil 40,5 mil. Kč a výsledek hospodaření
běžného účetního období byl 35,2 mil. Kč.

Zápis FV č. 1/2021 ze dne 31.3.2021
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 2020.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí roční účetní závěrku města za rok 2020.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM ke schválení roční účetní závěrku města za rok 2020.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 3)
Hospodaření PO za rok 2020 a roční účetní závěrka PO za rok 2020
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých organizací. Konstatovala,
že všechny PO ( mimo MěKS) vykázaly zisk a požádaly o převedení zisku do rezervního fondu.
ZŠ 28. října :
ZŠ Smíškova :
MŠ Sluníčko :
MŠ U Humpolky :
MŠ Na Paloučku :
Inspiro
CSS :
MěKS :

ztráta

221.064,12 Kč
97.240,52 Kč
183.597,62 Kč
300.274,84 Kč
173.307,76 Kč
58.861,47 Kč
436.965,98 Kč
65.006,48 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 2020
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Zápis FV č. 1/2021 ze dne 31.3.2021
Proběhla diskuse ohledně vykázané ztráty MěKS. Ing. Jůzová vysvětlila, proč by příspěvkové
organizace neměly vykazovat ztrátu. Uvedla, že je nutná komunikace se zřizovatelem a před
koncem roku situaci řešit jiným způsobem, aby hospodaření nebylo ve ztrátě.
Byl předložen návrh doporučit RM uložit MěKS, p.o. závazný ukazatel rozpočtu, a to vytvořit za rok
2021 kladný hospodářský výsledek.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje RM uložit MěKS, p.o. závazný ukazatel rozpočtu, a to
vytvořit za rok 2021 kladný hospodářský výsledek.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 4

proti 1

zdržel se hlasování 0

Ad 4)
Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2020
Ing. Jůzová seznámila členy výboru se Zprávou o stavu pohledávek města k 31.12.2020. Stav
pohledávek k 31.12.2020 je 8.921.196,66Kč (v samostatné působnosti : 4.604.150,93 Kč ;
v přenesené působnosti : 4.317.045,73 Kč ;).
Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro evidenci, vymáhání, odpis a exekuci pohledávek města
Tišnova. Při vymáhání se využívají všechny dostupné zákonné nástroje vymáhání.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města k 31.12.2020
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Žádost o prominutí poplatku z prodlení
OSMKS byl předložen návrh doporučit ZM Tišnova pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení
pouze do částky 11.663,- Kč, zbytek ve výši 183.693,- Kč dlužníkům prominout.
Částka, kterou navrhuje OSMKS prominout, se řídí doporučením Rady města Tišnova dle prvního
případu, kde bylo uloženo uhradit 5,97 % z celkové částky za poplatek z prodlení.
V diskusi Ing. Kačer uvedl, že poplatek z prodlení v minulých letech byl opravdu nastaven
v nepoměru k dlužné částce.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM Tišnova pokračovat ve vymáhání poplatku z prodlení
pouze do částky 11.663,- Kč a zbytek ve výši 183.693,- Kč dlužníkům prominout
Výsledek hlasování

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Zápis FV č. 1/2021 ze dne 31.3.2021
Usnesení bylo přijato
Ad) 6
Žádost o návratnou finanční výpomoc DSO
Byla předložena Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO ve výši 5.000.000,- Kč za
účelem předfinancování projektu s názvem „Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na
Tišnovsku“, která bude využita od data poskytnutí nejpozději do 30.4.2022, kdy bude vrácena zpět
na účet města.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM Tišnova poskytnout návratnou finanční výpomoc DSO
ve výši 5.000.000,- Kč
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad) 7
Návrh plánu práce FV na rok 2021
Byl předložen Návrh plánu práce FV na rok 2021. V případě potřeby bude svoláno mimořádné
zasedání
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova schvaluje Návrh plánu práce FV na rok 2021
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad) 8
Různé
Zastupitel Ing. Křehlík seznámil členy FV s tím, že předložil návrh ZM Tišnova, aby veškeré dotace
nad 50.000,- Kč byly projednávány ve FV. Návrh nebyl přijat.
Dále uvedl, že považuje za správné, aby dotace trenérů mládeže, které za rok přesáhnou
50.000,- Kč, byly schvalovány ZM Tišnova.
Proběhla diskuse na toto téma.
Bez usnesení.
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Videokonference byla ukončena v 18.20 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na červen 2021.

Zápis FV č. 1/2021 ze dne 31.3.2021
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 31. března 2021
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání
3. Návrh plánu práce FV na rok 2021
B: doporučuje Zastupitelstvu města:
1. schválit Závěrečný účet města za rok 2020, a to bez výhrad
2. schválit účetní závěrku města za rok 2020
3. prominout dlužníkům poplatek z prodlení ve výši 183.693,- Kč
4. poskytnout návratnou finanční výpomoc DSO ve výši 5.000.000,- Kč
C: bere na vědomí:
1. Závěrečný účet města za rok 2020
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
3. roční účetní závěrku města za rok 2020
4. roční účetní závěrky a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020
5. Zprávu o stavu pohledávek k 31.12.2020
B: doporučuje Radě města:
Uložit MěKS, p. o. závazný ukazatel rozpočtu, a to vytvořit za rok 2021 kladný hospodářský výsledek
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na červen 2021.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Helena Randová

…………………………………………………

Předsedkyně výboru: Ing. Čermáková Libuše

………………………………………..………

Zápis FV č. 1/2021 ze dne 31.3.2021
Příloha
Schválený Plán práce Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova na rok 2021
31.3.

Hospodaření města za r. 2020
Hospodaření PO za r. 2020
Pohledávky města k 31.12.2020

31.5./2.6.

Hospodaření města k 31.3.2021
Hospodaření PO k 31.3.2021
Zpráva o průběhu investic 2020

30.8./1.9.

Hospodaření města k 30.6.2021
Hospodaření PO k 30.6.2021

22.11./24.11

Hospodaření města k 30.9.2021
Hospodaření PO k 30.9.2021
Zpráva o průběhu investic
Návrh rozpočtu na rok 2022

