Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 16.1.2014
Přítomní: Kříž, Svoboda, Vozdecký, Brabec, Němec, Tesařová – TAJ Varmužka

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

Úvod – zahájení – prezence
Návrh rozpočtu města na rok 2014
Ostatní finanční a majetkové materiály do ZM
Různé
Usnesení
Závěr

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, přítomno 6 členů FV, FV byl usnášeníschopný, pro
schválení usnesení nutno 5 hlasů. Z. Kříž přivítal všechny přítomné členy FV.

Ad 2/

Návrh rozpočtu města na rok 2014 a rozpočtové opatření č.1 (investice)
A. Varmužka seznámil přítomné členy FV s provozní a následně i „investiční“ částí návrhu
rozpočtu města na rok 2014. Jelikož se návrh příliš neliší od rozpočtového provizoria, které
bylo projednáno na minulém zasedání FV, diskutovány byly jen některé položky.
P. Němec navrhnul projednat na příštím jednání problematiku přeúvěrování stávajících
úvěrů, podklady připraví A. Varmužka.
Návrh usnesení:
FV bere předkládaný návrh rozpočtu města na rok 2014 na vědomí a nemá zásadní
připomínky.
Pro: 6
Návrh byl přijat.
Návrh usnesení:
FV bere předkládaný návrh „investic“ města na rok 2014 na vědomí a souhlasí s výší
rozpočtu na tyto akce.
Pro: 6
Návrh byl přijat.

Ad 3/

a) Navýšení rozpočtu – opravy v bytech
FV konstatoval, že předkládaný materiál nesplňuje formální požadavky na změnu v rozpočtu,
s věcným obsahem ,a to navýšením této položky, souhlasí.
Návrh usnesení:
FV doporučuje navýšení položky Opravy v bytech dle předkládaného materiálu a
doporučuje projednat tento bod v rámci projednávání rozpočtového opatření č.1.
Pro: 6
Návrh byl přijat.

b) Žádost o dotaci na územní plán
Návrh usnesení:
FV doporučuje schválení navrženého usnesení.
Pro: 6
Návrh byl přijat.

c) Příspěvek na IDS
FV konstatoval, že není schopen posoudit výši příspěvku, žádá o informaci, jaká byla výše
tohoto příspěvku za poslední 3 roky.
Návrh usnesení:
FV požaduje doplnění materiálu o výše příspěvků na IDS za poslední 3 roky.
Pro: 6
Návrh byl přijat.
Doplněno o data z účetnictví:
2014 standart

540 700,-

nadstandart

1 347 046,-

celkem

1 887 746,-

2013

541 650,-

1 362 894,-

1 904 544,-

2012

538 650,-

1 415 957,-

1 954 607,-

2011

531 600,-

1 299 022,-

1 830 622,-

Závěr
Jednání FV bylo ukončeno v 19:10 hod.
Zapsal: Varmužka Aleš
Ověřil: Kříž Zdeněk

