Zápis č. 4/2021
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne
30. srpna 2021 od 17:30 hodin
v budově radnice, místnost krizového řízení
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova :
Ing. Libuše Čermáková, Mgr. Jindřich Kačer, Vladimír
Ing. Michaela Škopíková

Lieberzeit,

Albín

Mašek,

Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF
Mgr. et. Mgr. Jaroslav Salajka – vedoucí OKSVV
Omluveni: - Ing. Ivo Dušek, Helena Randová
Neomluveni: Přítomno 5 ze 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Program:
1. Zahájení
2. Dotační titul „Podpora trenérů mládeže“
3. Hospodaření města k 30. 6. 2021
4. Hospodaření příspěvkových organizací města k 30. 6. 2021
5. Požadavky na rozpočet města 2022
6. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájila v 17:30 hodin a dále řídila Ing. Čermáková, předsedkyně Výboru finančního
Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 4/2021 – byl navržen a schválen Ing. Albín Mašek
Výsledek hlasování

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.
Schválení programu – bylo hlasováno o změně programu, byl předložen nový materiál k jednání –
Žádost TJ Sokol o posunutí termínu první splátky finanční výpomoci.
Změna programu jednání:
1. Zahájení
2. Dotační titul „Podpora trenérů mládeže“
3. Žádost TJ Sokol o posunutí termínu první splátky finanční výpomoci
4. Hospodaření města k 30. 6. 2021
5. Hospodaření příspěvkových organizací města k 30. 6. 2021
6. Požadavky na rozpočet města 2022
7. Různé
Výsledek hlasování
Změna programu zasedání byla schválena.

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Zápis FV č. 4/2021 ze dne 30. 8. 2021
Ad 2)
Dotační titul „Podpora trenérů mládeže“
Mgr. et. Mgr. Salajka seznámil členy výboru s postupem vývoje situace ohledně dotačního titulu.
Uvedl, že na základě Sdělení Ministerstva vnitra a konsultací s Krajským úřadem JMK, budou na
zasedání RM dne 1. 9. 2021 revokována napadená usnesení RM a následně bude doporučeno ZM
schválit smlouvy o narovnání pro kluby, aby nemusely vyplacené peníze vracet. Dále se jedná o
změnách v dotačním titulu „Podpora trenérů mládeže“ pro následující roky. Dotace, které budou
součtem za rok nad 50.000,- Kč, bude schvalovat ZM. Změna bude předložena RM do 15. 11. 2021.
Dále členy výboru seznámil s plánovanou změnou Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města
Tišnova, bude možné jednání uskutečnit formou videokonference, kdy musí být vidět na členy
výboru při hlasování.
Proběhla diskuse mezi členy výboru.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí informace k Dotačnímu titulu „Podpora trenérů
mládeže“
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5 proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad) 3
Žádost TJ Sokol o posunutí termínu první splátky finanční výpomoci
Vedoucí OKSVV uvedl informace k materiálu. Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova byly příjemci TJ Sokol Tišnov poskytnuty
finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč k financování projektu „Rekonstrukce WC v předsálí“.
Příjemce se zavázal finanční výpomoc splatit ve třech splátkách, první splátka byla stanovena na
30. 11. 2021 ve výši 300 000 Kč. TJ Sokol žádá o posunutí termínu první splátky zejména z důvodu
nedostatečných financí, covidové situace a nemožnosti uskutečnit burzu minerálů. V současné
době není jisté, zda se burza na podzim uskuteční a proto žádají o posunutí termínu první splátky
minimálně do konce roku.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM schválit posunutí termínu první splátky dle
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5 proti 0

Ad) 4
Hospodaření města k 30. 6. 2021
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s hospodařením města.
Příjmy za 1. pololetí roku činily 158,3 mil. Kč, výdaje činily 119,3 mil. Kč.
Saldo příjmů a výdajů činilo 39 mil. Kč.

zdržel se hlasování 0

Zápis FV č. 4/2021 ze dne 30. 8. 2021
Stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů byl 153 mil. Kč.
V prvním pololetí město obdrželo první kompenzační příspěvek, který činil 421.324,52 Kč.
Lze předpokládat, že pokud vývoj ekonomiky nebude horší než v loňském roce, budou v závěru
roku výnosy daní vyšší, než jsou naplánované ve schváleném rozpočtu.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Hospodaření města k 30. 6. 2021.
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 5)
Hospodaření příspěvkových organizací města k 30. 6. 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
Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace

401 128,11 Kč
126 831,58 Kč
155 782,05 Kč
267 276,33 Kč
105 695,38 Kč
6 038,87 Kč
2 309,94 Kč
- 233 140,46 Kč

Ztráta MKS je způsobena vlivem pandemie. Organizace přijala některá opatření a očekává zlepšení
v následujícím období. Výše ztráty je způsobena, dle komentáře paní Pavlíčkové, účtováním zásob
zboží metodou „B“, přímo do spotřeby.
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2021
Výsledek hlasování
Usnesení bylo přijato

pro 5

proti 0

zdržel se hlasování 0

Ad 6)
Požadavky na rozpočet města 2022
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s Časovým harmonogramem rozpočtového procesu města
Tišnova na rok 2022. Členové výboru mohou předložit požadavky na rozpočet města na rok 2022
do 15. 9. 2021.
Bez usnesení

Zápis FV č. 4/2021 ze dne 30. 8. 2021

Ad 7)
Různé
Předsedkyně výboru seznámila členy výboru s probíhající Anketou – chcete lepší Tišnov a vyzvala
k možnosti ještě vyplnit anketu do 31. 8. 2021.
Bez usnesení
Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18,35 hodin.
Datum dalšího řádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebylo
stanoveno.

Zápis FV č. 4/2021 ze dne 30. 8. 2021
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 30. srpna 2021
A: schvaluje:
1. ověřovatele zápisu
2. změnu programu zasedání
B: doporučuje Zastupitelstvu města:
1. schválit posunutí termínu první splátky dle předloženého materiálu
C: bere na vědomí:
1. informace k Dotačnímu titulu „Podpora trenérů mládeže“
2. Hospodaření města k 30. 6. 2021.
3. Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2021
Datum dalšího řádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova nebylo
stanoveno.

Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Ing. Albín Mašek

…………………………………………………

Předsedkyně výboru: Ing. Libuše Čermáková

………………………………………..………

