Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 21.6.2012
Přítomní: Kříž, Němec, Brabec, Tesařová, Svoboda, Vodka – TAJ Varmužka
Omluveni: Vozdecký

Program jednání FV ZMK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod – zahájení – prezence.
Závěrečný účet.
Ostatní finanční materiály do ZM.
Majetkové materiály do ZM.
Různé – diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, přítomno 6 členů FV, pro schválení jednotlivých návrhů
usnesení třeba 5 hlasů. Z. Kříž přivítal všechny přítomné členy FV.
Ad 2/
A. Varmužka v krátkosti seznámil členy FV se závěrečným účtem města za rok 2011 a se
zprávou o přezkumu hospodaření. V materiálu byly opraveny formální chyby a překlepy.
K materiálu byla vedena krátká diskuze, FV doporučuje ZM materiál vzít na vědomí.
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Kuřim za rok 2011
s výrokem bez výhrad a vzít na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2011.
Pro: 6
Návrh byl schválen.
Ad 3/
a) A. Varmužka seznámil členy FV se žádostí římskokatolické farnosti v Kuřimi o poskytnutí
dotace na opravu presbytáře v kostele.
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace na opravu presbytáře
Římskokatolické farnosti Kuřim.
Pro: 4
Zdrž. 1 Brabec
Nehlasoval : Němec
Návrh nebyl schválen.

b) Ing. Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim s.r.o. se obrátil na město jako vlastníka
budovy Wellness s požadavkem, aby v rozpočtu města byla posílena položka oprav a
investic do tohoto zařízení, s odůvodněním, že původně schválená částka 200 tis. Kč je na
zařízení tohoto typu příliš nízká a byla již OIRR vyčerpána ‚výčet oprav uvedl v příloze). Po
dohodě s OIRR navrhuje navýšit částku o 600 tis. Kč pro rok 2012.
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, kterým bude
navýšena položka oprav a investic v areálu Wellness o 600 tis. Kč pro rok 2012.
Pro: 5
Zdrž. 1 Svoboda
Ad 4/
Z. Kříž seznámil členy FV s majetkovými materiály pro jednání ZM.
Směna Faltýnek – doporučeno 6
Krejčí M. – doporučeno 6
Pozemek Scholz – FV doporučuje odprodej za cenu v místě a čase obvklou – 6
Pozemky pod komunikacemi – FV doporučuje MěÚ aktivně oslovit vlastníky
pozemků, na jejichž odkup má město velký zájem (parkoviště, přechody,…) , ZM
doporučuje popřípadě navýšit celkovou částku určenou na tyto výkupy – 6
e) Nákup domu pro MŠ – bez stanoviska FV
f) Ostrůvek, chodník ul . Blanenská – doporučeno 6
a)
b)
c)
d)

Ad 5/
P. Němec předložil pro jednání FV soupis témat z finanční oblasti, které by mohly zajistit
zvýšení příjmů pro rozpočet města ( výše poplatků, nájmů, ceníky, volné prostředky a jejich
zhodnocení,…). Tento soupis dále doplnil Z. Kříž. Pro příští jednání FV bude k těmto bodům
zpracována analýza.

Jednání FV bylo ukončeno ve 20:00 hod.
Zapsal: Varmužka Aleš
Ověřil: Kříž Zdeněk

