Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 7.3.2013
Přítomní: Kříž, Svoboda, Němec, Přichystal – TAJ Varmužka
Omluveni: Vodka, Brabec, Tesařová

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

Úvod – zahájení – prezence.
Majetkové materiály do ZM.
Finanční materiály do ZM.
Rozbory hospodaření PO.
Různé – diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, po celou dobu byli přítomni 4 členové FV, FV nebyl
usnášeníschopný, hlasováno bylo orientačně. Z. Kříž přivítal všechny přítomné členy FV.
Ad 2/
Majetkové materiály do ZM
a) Prodej bytu
V diskuzi zazněly připomínky směřující k prodejní ceně bytu ( nízká), zazněl i názor byt této
velikosti neprodávat vůbec.
Hlasování o projednávaném návrhu usnesení:
Pro: 1 Němec
Zdrželi: 3
b) Nabídka ke koupi budovy č.p. 1016
FV doporučuje dále jednat o ceně nemovitosti.
Pro: 4
c) p. Losík – prodej pozemku
FV doporučuje prodat, ale za vyšší cenu (alespoň 50 Kč za metr).
Pro: 4
d) p. Trucálek – prodej pozemku
FV doporučuje prodat parcelu za domem, větší parcelu nabídnout k pronájmu.
Pro: 4

e) p. Sedlák – prodej pozemku na náměstí
FV doporučuje prodat pozemek, ale vyhlásit dražbu.
Pro: 3 (Přichystal nehlasoval – podjatost)

Ad 3/
Finanční materiály do ZM
a) Dotace SOKOL
FV doporučuje prozatím dotaci neposkytnout, postupovat dle důvodové zprávy k usnesení,
nechat doplnit žádost o studii a rozpočet a dořešit prominutí pohledávky z roku 2012.
Pro: 4
b) Materiály Smlouva o poskytnutí dotace Kuřimata, oprava OZV o místním poplatku
„za odpady“ a přijetí dotace na podchod vzal FV bez připomínek na vědomí.
c) Dotace ABC Vital
FV doporučuje schválit dotaci za podmínky, že žádost bude předložena s podklady jako při
žádostech o dotaci z Programu finanční podpory sportovní, kulturní a spolkové činnosti.
Pro: 4
Ad 4/
Rozbory hospodaření PO
FV pověřil Z. Kříže vypracováním tabulek hospodaření PO s dotazy k nejasnostem, tyto
budou rozeslány účetním PO a na základě došlých informací bude zvolen další postup.

Ad 5/
Různé
Z. Kříž informoval členy FV o mimořádné inventarizaci na ZŠ Tyršova a z důvodu
neuspokojivého stavu o plánovaných kontrolách na ostatní PO. Dále informoval o zřízení
funkce interního auditora na MěÚ.

Ad 7/
Závěr
Jednání FV bylo ukončeno v 19:30 hod.
Zapsal: Varmužka Aleš
Ověřil: Kříž Zdeněk

