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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
bere na vědomí
zápis č. 1/2018 ze zasedání Výboru pro strategické plánování ze dne 7. 1. 2019.

Zpracováno dne 17.01.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Bc. Šmídková
Denisa
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Výbor pro strategické plánování předkládá zápis č. 1/2019 ze zasedání výboru konaného dne
7. 1. 2019.

MĚSTO

TIŠNOV

Výbor pro strategické plánování
Z á p i s č. 1/2019
za zasedání výboru dne 07. 01. 2019

Termín:
Místo:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Přítomni:

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

07. 01. 2019; zahájení v 17:00 hod. / ukončení – 19:00 hod.
zasedací místnost v přízemí radnice, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Mgr. Iva Dvořáčková
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Ing. Zuzana Brzobohatá, Ing. Libuše Čermáková, Bc. Jiří Dospíšil, Mgr.
Monika Chlupová Fruhwirtová, Mgr. Pavla Hanusová, Tomáš Havlát, Jan
Křehlík, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, PhDr. Irena Ochrymčuková, Štěpán
Pilný (příchod 17:10), MUDr. Veronika Pozděnová, Mgr. Martin Sebera,
Ph.D., Ing. Karel Souček, Ing. Václav Šikula (příchod 17:10), Mgr. David
Vávra, PaedDr. Radmila Zhořová (příchod 17:15)
(prezenční listina je přílohou zápisu)
tajemnice výboru Bc. Denisa Šmídková (nemoc)
--Mgr. Dvořáčková, Ing. Drhlík, Ing. Jůzová

Program zasedání:
1) Zahájení
2) Návrh rozpočtu města na rok 2019
3) Různé

1. Zahájení
Starosta J. Dospíšil oznámil přítomným řádné svolání Výboru pro strategické plánování,
přítomnost 14 ze 17 členů (dostaví se ještě Ing. Šikula, Š. Pilný – po skončení jednání Komise
pro dopravu a bezpečnost; PaedDr. R. Zhořová – po jednání Výboru kontrolního) a prohlásil
výbor za usnášeníschopný.
Starosta J. Dospíšil určil, že zapisovatelkou bude Mgr. Iva Dvořáčková.
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 Ověřovatelem zápisu byl navržen Aleš Navrátil.
Výsledek hlasování

pro
14

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 14)

 Hlasování o navrženém programu jednání.
Výsledek hlasování

pro
14

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 14)

2. Návrh rozpočtu města na rok 2019
Ing. Petra Jůzová (vedoucí Odboru finančního) – podala úvodní informace k návrhu rozpočtu
města na rok 2019. Obsáhleji se věnovala struktuře a výši navrhovaných příjmů.
Starosta J. Dospíšil - doplnil informace týkající se základních parametrů rozpočtu (aktuální
stav finančních prostředků na účtech města, v zásadě konzervativní odhad výše příjmů dle
skutečnosti r. 2018, předpokládaného zůstatku na účtu na konci roku 2019) Rozsáhlý
komentář věnoval výdajové stránce rozpočtu, a to jak provozním výdajům, tak plánovaným
investicím.
K tématu návrhu rozpočtu následně probíhala diskuze členů výboru.
Jan Křehlík – doporučuje po formální stránce upravit tabulku investic - konkrétně zakotvit
záhlaví. Dále pak v souvislosti s navrženou částkou určenou na pořízení územních studií
apeloval na větší zapojení veřejnosti do procesu tvorby zadání územních studií.
J. Dospíšil – poděkoval za připomínku a odpověděl, že je jistě možné veřejnost více zapojit do
procesu tvorby územních studií.
MUDr. Pozděnová – dotázala se na chodník na ul. Jungmannova - zda se jedná pouze o
chodník či se to dotýká i komunikace (odpověď – týká se pouze chodníku). Další dotazy se
týkaly poplatku za odvod srážkové vody ze hřbitova, částky na energetický management
(odpověděl Mgr. Sebera, Ph.D. – v r. 2018 byla nižší částka, neboť služba se zaváděla až od
podzimních měsíců), výdajům na sečení v § 3745 a suchého poldru.
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Mgr. Hanusová – dotaz na navýšení příspěvku MěKS Tišnov (odpověděl J. Dospíšil – jedná se
zejména o zákonné navýšení mzdových prostředků). Další dotaz se týkal kamer v parku, a to
zda cena je včetně instalace (odpověď – ano). Kde přesně se budou nacházet autobusové
zastávky na ul. Brněnská (odpověděl Ing. Šikula).
Mgr. Chlupová Fruhwirtová – dotázala se na výdaje v § 6171, konkrétně na software
(odpověď Mgr. Dvořáčková – jedná se o výdaje v souvislosti s dotačním projektem „Výzva
28“).
Jan Křehlík – v rozpočtu nenašel výdaje v souvislosti s biokoridorem. Jaký je tedy stav?
Plánuje město něco v této souvislosti?
J: Dospíšil – odpověděl, že se v minulosti byla prověřena situace, pokud se týká pozemků. Je
zde mnoho vlastníků. Realizace se v této souvislosti jeví jako obtížná. Aktuálně se uvažuje o
realizaci prostřednictvím pozemkových úprav.
Ing. Souček – doplnil, že v této věci jednal s ředitelem Pozemkového úřadu. Nejedná se o
jednoduchou záležitost. Dobu realizace odhaduje na 10 – 15 let.
Jan Křehlík – dotaz na křižovatku ulic Brněnská a Dvořákova. Jaký bude finální stav? Zejména
výjezd z ulice Brněnská (od centra města) je nebezpečný. Byl osloven občany, zda by nebylo
vhodné zde realizovat kruhový objezd.
Ing. Šikula – odpověděl, že o kruhovém objezdu se uvažovalo. Bohužel se do této křižovatky
nevejde. Finální stav bude bezpečnější než dnes, a to především díky vybudovaných
přechodům a ostrůvkům. Řidiči budou nuceni jet pomaleji.
Jan Křehlík – další dotazy týkající se výdajů na § 3326, pol. 5171 a § 3412 (odpověděl Ing.
Drhlík). V § 5311 připomněl, že Komise životního prostředí v minulosti řešila ochranu
Květnice. Je tedy na zváženou, zda by zde neměl být instalován kamerový systém či fotopast.
Další poznámka směřovala k neaktuálnosti rozklikávacího rozpočtu (odpověděla Ing. Jůzová).
Dále vznesl dotaz týkající se urychlení rozpočtového procesu, když původně bylo plánováno
schválení rozpočtu zastupitelstvem města až v březnu (odpověděl J. Dospíšil – je to z důvodu
nutnosti vypsat výběrová řízení na některé akce, což bez schváleného rozpočtu nelze.
Zejména se jedná o dotační akci „Revitalizace bytového domu čp. 255 Na Mlékárně“, kde je
třeba dodržet podmínky týkající se termínu realizace akce, což by v případě schválení
rozpočtu v měsíci březnu bylo nereálné.).
PhDr. Ochrymčuková – dotázala se na § 3613 - „Oprava vazby střechy v muzeu“. Nepodléhá
náhodou stavba ještě záruce? (odpověděl Ing. Souček – střechy se tehdejší rekonstrukce
netýkala)
PaedDr. Zhořová – dotázala se na výdaje v souvislosti s parkovištěm u nádraží a parkování
(odpověděl J. Dospíšil – aktuálně se zpracovává projekt rozšíření parkování mezi OD Albert a
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sídlem firmy Mouka, kde se jedná o nárůst o cca 80 parkovacích míst) na Korábu před firmou
Guard (odpověděl Ing. Drhlík – jedná se o úpravu stávajícího prostoru v návaznosti na
komunikaci budovanou investorem objektu Noemi a propojující ul. Nádražní a ul. Koráb).
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2019 a
doporučuje jej ke schválení bez připomínek.
Výsledek hlasování

pro
17

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 17)

3.

Různé

Mgr. Dvořáčková – informovala o aktuálním stavu procesu tvorby strategického plánu města,
jehož tvorba probíhá od prvního pololetí r.2018. Nyní proběhlo projednání v pracovních
skupinách, jejichž jednání byli také někteří členové výboru aktivně účastni. Prezentace
návrhové části strategického plánu by měla proběhnout na příštím zasedání výboru, a to za
účasti zástupce zpracovatelské firmy.
Jednání výboru ukončil předseda J. Dospíšil v 19:00 hod. Termín dalšího řádného zasedání
Výboru pro strategické plánování byl stanoven na 11. 03. 2019 v 17:00 hodin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala: Mgr. Iva Dvořáčková

..……..…………………………..

Schválil: Aleš Navrátil
Ověřovatel zápisu

.………………………………….

Kontrola: Bc. Jiří Dospíšil
Předseda výboru

….………………………………
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