Zápis č. 2/2021
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 2. června 2021 od 17:00 hodin
v budově MÚ Tišnov
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Libuše Čermáková, Ing. Ivo Dušek, Mgr. Jindřich Kačer, Vladimír Lieberzeit, Helena Randová,
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Aleš Navrátil – místostarosta města
Ing. Miroslava Vyhňáková – vedoucí OIPP – připojena přes virtuální místnost
Omluveni: Albín Mašek
Neomluveni: Ing. Michaela Škopíková
Přítomno 5 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o průběhu investic k 19. 5. 2021
3. Schválení závazku na spolufinancování akce Vohančice
4. Poskytnutí investičního příspěvku – Vohančice
5. Poskytnutí investičního příspěvku – Tišnov, ul. Dvořákova
6. Hospodaření města Tišnova k 31. 3. 2021
7. Hospodaření PO města k 31. 3. 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. 2/2021 – byl navržen a schválen p. Vladimír Lieberzeit.
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)
Zpráva o průběhu investic k 19. 5. 2021
Ing. Vyhňáková přes online připojení seznámila členy výboru se Zprávou o průběhu investic
k 19. 5. 2021, doplnila aktuální informace k akci Rekonstrukce letního kina – 1. etapa a k akci
Smuteční síň. Odpověděla na otázky členů výboru.

Zápis FV č. 2/2021 ze dne 2. 6. 2021
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Zprávu o průběhu investic k 19. 5. 2021
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 3)
Schválení závazku na spolufinancování akce Vohančice
Materiál představil pan místostarosta. V rámci projektu investiční akce Vohančice – rozšíření,
zdrojové a akumulační posílení Vodovodní řady - řad E D63-132 m, kterou realizuje Svazek
vodovodů a kanalizací Tišnovsko došlo ke změnám. Vysvětlil důvody, proč došlo k navýšení nákladů
na akci a zájem města na této akci. Odpověděl na dotazy členů výboru.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM schválit přijetí závazku města Tišnova na
spolufinancování investiční akce Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské
soustavy Vodovodní řady - řad E D63-132 m, a to ve výši 270 000 Kč.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 4)
Poskytnutí investičního příspěvku – Vohančice
Místostarosta města pan Aleš Navrátil seznámil členy výboru s předkládaným materiálem. Jedná se
o realizaci stavební akce Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské
soustavy. V rozpočtu města jsou finance na tuto akci alokovány ve výši 2 200 000 Kč. Svazek
vodovodů a kanalizací Tišnovsko od města Tišnova žádá investiční příspěvek v maximální výši
2 200 000 Kč.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM schválit poskytnutí investičního příspěvku Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko, na akci Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení
vodárenské soustavy ve výši 2 200 000 Kč;
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Poskytnutí investičního příspěvku – Tišnov, ul. Dvořákova
Materiál představil pan místostarosta. V celkových nákladech rekonstrukce tvoří náklady na opravu
finálních povrchů vozovek 1 878 392 Kč a svazek nemá na tuto akci dostatečné množství financí,
protože náplní svazku není rekonstrukce komunikací v takto velkém rozsahu. Proběhla diskuse na
toto téma a na téma problému zvýšené dopravy kamionů z lomu.

Zápis FV č. 2/2021 ze dne 2. 6. 2021
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM schválit poskytnutí investičního příspěvku Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko, na akci Tišnov, ul. Dvořákova – rekonstrukce jednotné kanalizace
ve výši 1 878 000 Kč
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 6)
Hospodaření města k 31. 3. 2021
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města.
Příjmy za 1. čtvrtletí roku činily 63,5 mil. Kč, výdaje činily 48,4 mil. Kč.
Saldo příjmů a výdajů činilo 15 mil. Kč.
Stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů byl 132 mil. Kč.
I přes skutečnost, že došlo k poklesu příjmů oproti minulému roku, jsou příjmy plněny na 27 %
schváleného rozpočtu. Na základě Zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 město obdrželo
za 1. čtvrtletí částku 421 324,52 Kč.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Hospodaření města k 31. 3. 2021.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 7)
Hospodaření příspěvkových organizací města k 31. 3. 2021
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých 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, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace - ztráta
Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace - ztráta

138 436,20 Kč
181 438,66 Kč
58 487,71 Kč
91 609,41 Kč
83 687,69 Kč
4 587,60 Kč
754 693,11 Kč
328 821,89 Kč

Ztráta CSS je způsobena nezapočítanou dotací, která bude připsána ve druhém čtvrtletí roku.
Ztráta MKS je způsobena vlivem pandemie. Očekává se zlepšení po rozvolnění opatření a otevření
kulturních provozů.
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Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 31. 3. 2021
Výsledek hlasování
pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo přijato
Ad) 8
Různé
Předsedkyně výboru požádala místostarostu města p. Navrátila o informace k dotacím města Podpora trenérů mládeže. Pan Navrátil sdělil stanovisko Rady města. Proběhla diskuse na téma
projednání žádostí o dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč.
Předsedkyně výboru seznámila členy výboru se zaslaným materiálem od místostarosty Mgr.
Martina Sebery, Ph.D., který se týkal Demografické studie Tišnovska. Bylo dohodnuto, že tento
materiál nebude na jednání FV projednáván. Bude však rozeslán všem členům výboru s tím, že
členové se mohou ke studii vyjádřit přímo panu místostarostovi Seberovi.
Bez usnesení.
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na srpen 2021.

Zápis FV č. 2/2021 ze dne 2. 6. 2021

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 2. června 2021
A. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu
2. program zasedání
B. bere na vědomí:
1. Zprávu o průběhu investic k 19. 5. 2021
2. Hospodaření města k 31. 3. 2021
3. Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 3. 2021
C. doporučuje:
1. schválit přijetí závazku města Tišnova na spolufinancování investiční akce Vohančice – rozšíření,
zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy Vodovodní řady - řad E D63-132 m, a to ve
výši 270 000 Kč

2. schválit poskytnutí investičního příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, na akci
Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy ve výši 2 200 000 Kč
3. schválit poskytnutí investičního příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, na akci
Tišnov, ul. Dvořákova – rekonstrukce jednotné kanalizace ve výši 1 878 000 Kč
D. nedoporučuje:
bez usnesení
E. navrhuje:
bez usnesení
F. ukládá:
bez usnesení

Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na srpen 2021.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Vladimír Lieberzeit

…………………………………………………

Předsedkyně výboru: Ing. Čermáková Libuše

………………………………………..………

