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Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova předkládá Zápis č. 2/2020 ze dne 3.6.2020 ze
zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 2/2020
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného
dne 3. června 2020 od 17:00 hodin v budově MÚ nám. Míru 346
Přítomni:
Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova:
Ing. Libuše Čermáková, Ing. Ivo Dušek, Mgr. Jindřich Kačer, Ing. Albín Mašek, Helena Randová,
Ing. Michaela Škopíková
Vladimír Lieberzeit – příchod 17.15
Hosté: - Ing. Petra Jůzová – vedoucí OF

Ing. Miroslava Vyhňáková – vedoucí OIPP

Omluveni: Přítomno 7 z 7 členů Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je usnášeníschopný.
Neomluveni: Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o průběhu investic
3. Hospodaření města za r. 2019
4. Hospodaření PO za r. 2019
5. Pohledávky města k 31.12.2019
6. Žádost SSK Tišnov o poskytnutí mimořádné dotace
7. Hospodaření města k 31.3.2020
8. Hospodaření PO k 31.3.2020
9. Žádost TJ Sokol Tišnov o poskytnutí návratné finanční výpomoci
10. Žádost o poskytnutí mimořádné finanční dotace HZS JMK
11. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
12. Různé
Ad 1)
Zahájení
Zasedání zahájila v 17:05 hodin a dále řídila Ing. Libuše Čermáková, předsedkyně Výboru
finančního Zastupitelstva města Tišnova.
Volba ověřovatele zápisu č. 2/2020 – byl navržen a schválen Ing. Ivo Dušek
Výsledek hlasování
pro 6 proti 0 zdržel se hlasování 0
Stanovení zapisovatele zasedání – byla určena Jitka Halamová, DiS.
Schválení programu - dle pozvánky
Ad 2)
Zpráva o průběhu investic
Ing. Vyhňáková seznámila členy výboru se Zprávou o průběhu investičních akcí k 31.5.2020.
Zároveň odpověděla na dotazy členů výboru. Ing. Kačer se zajímal o biokoridor. S dotazy byl
odkázán na OSMKS, jelikož tato akce není v kompetenci OIPP. Pan Mašek vznesl dotaz, zda se
uvažuje z důvodu výpadku příjmů o odložení některých investičních akci. Vedoucí OIPP sdělila, že
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zatím se uvažuje o pozastavení akce parkoviště na Květnici za CSS (bude podána žádost o dotaci) a
dojde ke změně u akce nové bytové domy Na Mlékárně. Dále uvedla, že v současné době je
problém s dodavateli, kteří se nepřihlašují do výběrových řízení.
Bylo hlasováno o předložené Zprávě o průběhu investičních akcí k 31.5.2020.
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení:
FV bere na vědomí Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5.2020
Bod 3 až bod 6 byl projednán vzhledem k nouzovému stavu a krizového opatření od 16.3.2020
elektronicky dne 8.4.2020.
Ad 3)
Hospodaření města za r. 2019
Ing. Jůzová stručně okomentovala již projednaný materiál. Žádný člen výborů neměl dotaz.
Bylo hlasováno o Hospodaření města za r. 2019
Výsledek hlasování

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0

Usnesení:
FV bere na vědomí Hospodaření města za r 2019.
Ad 4)
Hospodaření PO za r. 2019
Ing. Jůzová uvedla, že všechny PO vykázaly k 31.12.2019 kladný hospodářský výsledek. Žádný člen
výborů neměl dotaz.
Bylo hlasováno o Hospodaření PO za r. 2019
Výsledek hlasování

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0

Usnesení:
FV bere na vědomí Hospodaření PO za r 2019.
Ad 5)
Pohledávky města k 31.12.2019
Ing. Jůzová stručně okomentovala již projednaný materiál. Žádný člen výborů neměl dotaz.
Bylo hlasováno o Pohledávkách města k 31.12.2019
Výsledek hlasování
Usnesení:
FV bere na vědomí Pohledávky města k 31.12.2019

pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0
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Ad 6)
Žádost SSK Tišnov o poskytnutí mimořádné dotace
Byla předložena Žádost SSK Tišnov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 600.000,- Kč na
rekonstrukci podlahy ve sportovní hale SSK Tišnov.
Členové výboru se shodli, že vzhledem k mimořádné situaci, která díky covid-19 nastala, nebudou
podpořeny mimořádné dotace z rozpočtu města. Žádost může být podána znovu, pokud bude
v budoucnu příznivá finanční situace města. V současné době bude třeba finanční prostředky
města použít na prioritní akce.
Bylo hlasováno o poskytnutí mimořádné dotace SSK Tišnov
Výsledek hlasování
pro 1

proti 4

zdržel se hlasování 2

Usnesení:
FV nedoporučuje poskytnutí mimořádné dotace SSK Tišnov
Ad 7)
Hospodaření města k 31.3.2020
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření města k 31.3.2020
Celkové příjmy města činily 61,6 mil. Kč (tj. 24 % upraveného rozpočtu), výdaje 51,6 mil. Kč (tj. 16 %
upraveného rozpočtu). Ve srovnání s loňským rokem jsou celkové příjmy nižší o 9 mil. Kč. Je to
způsobeno převážně nižším příjmem dotací o 13,5 mil. Kč. Daňové příjmy byly oproti roku 2019
vyšší o 2 mil. Kč.
Saldo příjmů a výdajů k 31.3.2020 činilo : 10 mil. Kč.
Stav peněžních prostředků města Tišnova bez účtů fondů k 31.3.2020 činil 109 mil. Kč. Volné
finanční prostředky město deponuje na vkladových a spořicích účtech. Úroky z těchto vkladů byly
ke konci 1. čtvrtletí ve výši 323 tis. Kč.
Za 1. čtvrtletí byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 1,3 mil. Kč a úroky z úvěru ve výši 183 tis. Kč.
Zůstatek úvěru k 31.3.2020 činil 24,8 mil. Kč.
Dále uvedla, že z důvodu vzniklé situace ohledně covid 19 se předpokládá meziroční pokles
daňových příjmů ve výši 11 až 12 %, což by znamenalo snížení výnosů daní o 23 mil. Kč než je ve
schváleném rozpočtu. V současné době se však jedná pouze o odhad.
Na dotazy, jak bude město reagovat na snížení příjmů, odpověděla, že bude použita rezerva města,
některé investiční akce budou přesunuty na podzim a u některých se část výdajů přesune na příští
rok z důvodu posunutí zahájení akcí.
Bylo hlasováno o Hospodaření města Tišnova k 31.3.2020
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0

zdržel se hlasování 0

Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí Hospodaření města Tišnova k 31.3.2020.
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Ad 8)
Hospodaření PO k 31.3.2020
Ing. Jůzová seznámila členy výboru s výsledky hospodaření jednotlivých organizací.
ZŠ 28. října :
ZŠ Smíškova :
MŠ Sluníčko :
MŠ U Humpolky :
MŠ Na Paloučku :
Inspiro :
CSS :
MěKS :

326,09 Kč
146.450,57 Kč
54.153,58 Kč
86.572,90 Kč
65.570,30 Kč
78.909,94 Kč
624.917,96 Kč
143.008.25 Kč

Ing. Jůzová okomentovala výsledky hospodaření PO. Dále uvedla, že se očekává, že některé PO
budou v dalších obdobích bez příjmů a budou muset šetřit. Některé výdaje budou realizovány
z rezervních a investičních fondů. CSS má vyšší příjmy z důvodu dotací. Inspiro přijde o příjmy
z kroužků, „kroužkovné“ budou vracet na žádost rodičů žáků. Příjmy očekávají za prázdninové
aktivity. MKS očekává příjmy z letních venkovních akcí.
Bylo hlasováno o hospodaření PO k 31.3.2020 jako celku
Výsledek hlasování
pro 7

proti 0

zdržel se hlasování 0

Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova bere na vědomí hospodaření PO k 31.3.2020
Ad 9)
Žádost TJ Sokol Tišnov o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Byla předložena žádost TJ Sokol Tišnov o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 mil. Kč na
dofinancování projektu Rekonstrukce WC a předsálí. Finanční výpomoc by byla splacena do 3 let.
Bylo hlasováno o Žádosti TJ Sokol Tišnov o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Výsledek hlasování
pro 7 proti 0 zdržel se hlasování 0
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova doporučuje ZM schválit návratnou finanční výpomoc TJ Sokol Tišnov
Ad 10)
Žádost o poskytnutí mimořádné finanční dotace HZS JMK
Byla předložena žádost HZS JMK o poskytnutí mimořádné finanční dotace na opravu garážových
vrat výměnou ve výši 200.000,- Kč. Členové výboru se shodli, že v současné době je vhodné
pozastavit poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města.
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Bylo hlasováno o Žádosti HZS JMK o poskytnutí mimořádné finanční dotace
Výsledek hlasování
pro 0 proti 6 zdržel se hlasování 1
Usnesení:
Výbor finanční ZM Tišnova nedoporučuje ZM schválit mimořádnou finanční dotaci HZS JMK
Ad 11)
Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Byla předložena žádost o prominutí poplatku z prodlení nájemci bytu, který chce požádat o
schválení oddlužení, a proto požádal o vyčíslení dluhu vůči městu Tišnovu. K 29.5.2020 bylo
k vymožení vyčísleno – poplatek z prodlení ve výši 353.262,- Kč, náklady exekuce oprávněného ve
výši 7.380,- Kč a odměna soudního exekutora ve výši 70.893,90 Kč.
Bylo hlasováno o prominutí poplatku z prodlení nájemce bytu
Výsledek hlasování
pro 3 proti 1 zdržel se hlasování 3
Usnesení:
Bez usnesení
Ad 12)
Různé
Předsedkyně výboru otevřela diskusi ohledně četnosti zasedání FV. Bylo konstatováno, že FV je
orgán ZM Tišnova a schází se vždy před jeho jednáním. Dále jsou svolávána mimořádná zasedání
v případě potřeby a není nutné tuto zavedenou praxi měnit.

Předsedkyně Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova poděkovala přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 18.40 hodin.
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
31. srpna 2020.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor finanční Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 9. ledna 2019
A: schvaluje:
 ověřovatele zápisu

B: doporučuje schválit Zastupitelstvu města:
 návratnou finanční výpomoc TJ Sokol Tišnov
C: nedoporučuje schválit Zastupitelstvu města:
 poskytnutí mimořádné dotace SSK Tišnov
 poskytnutí mimořádné dotace HZS JMK
D: bere na vědomí:
 Zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5.2020
 Hospodaření města za r 2019
 Hospodaření PO za r 2019
 Pohledávky města k 31.12.2019
 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2020
 Hospodaření PO k 31.3.2020
Další řádné zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno na
31. srpna 2020 v 17.00 hodin.
Zapsala: Jitka Halamová, DiS.

…………………………………………………

Ověřil: Ing. Ivo Dušek

…………………………………………………

Předsedkyně výboru: Ing. Libuše Čermáková

….………………………………………..……

