Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 6.12.2012
Přítomní: Kříž, Němec, Brabec, Svoboda – TAJ Varmužka
Host: D. Sukalovský - starosta
Omluveni: Tesařová

Program jednání FV ZMK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod – zahájení – prezence.
Výsledky hospodaření města k 30.9.2012.
Výsledky hospodaření PO k 30.9.2012.
Návrh rozpočtového provizoria 2013.
Ostatní finanční materiály do ZM.
Majetkové materiály do ZM.
Různé – diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, po celou dobu přítomni 4 členové FV, pro schválení
jednotlivých návrhů usnesení třeba 5 hlasů, FV nebyl usnášeníschopný, doporučení
přítomných členů FV proto nejsou ve formě usnesení. Z. Kříž přivítal všechny přítomné
členy FV.
Ad 2/
Výsledky hospodaření města k 30.9.2012
-

bez připomínek vzato na vědomí a doporučeno ke schválení

Pro: 4
Ad 3/
Výsledky hospodaření PO k 30.9.2012
-

bez připomínek vzato na vědomí

Pro: 4
Ad 4/
Rozpočtové provizorium 2013
-

Pro: 4

FV navrhuje při sestavování rozpočtu na rok 2013 doplnit materiál o komentáře, A.
Varmužka toto přislíbil s tím, že s komentáři bylo počítáno i pro provizorium,
nezadařilo se díky přechodu na nový rozborový software, který nemá prozatím
naplněny textové číselníky

Ad 5/
Finanční materiály pro jednání ZM
Náhrady neuvolněným členům ZM
-

doporučeno ke schválení

Pro: 4
Prominutí pohledávky SOKOL
-

v diskuzi zazněly názory spíše nepodporující prominutí pohledávky, starosta předložil
materiál s historickým rozborem dotací, půjček a předchozích prominutí pohledávek
SOKOLu Kuřim

Pro:0
Proti:3
Zdrž.:1 Kříž
Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření v závěru roku
-

bez připomínek

Pro: 4

Ad6/
Majetkoprávní a ostatní materiály pro jednání ZM
-

členvé FV se ztotožnili s názorem RM a k majetkoprávním materiálům nemají
připomínek

a) pozemky u ZUŠ
Pro: 4
b) pozemek p. Appel
Proti: 4
c) pozemek pí. Jarošová
Proti: 4
d) bezplatné zrušení předkupního práva p. Pangrác
Proti: 4
e) prodej bytu p. Jakeš
Pro: 4

Ostatní materiály:
Žádosti o dotace – FV doporučuje požádat o dotace na cyklostezku a přechod pro chodce
dle navržených usnesení
Pro: 4
Dotace ABC Vital o.s.
FV upozorňuje, že mělo být požádáno standartní cestou prostřednictvím Programu finanční
podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti a uplatňování tohoto přístupu doporučuje ZM
pro všechny případy.

Jednání FV bylo ukončeno v 19:30 hod.
Zapsal: Varmužka Aleš
Ověřil: Kříž Zdeněk

