
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi (FV ZMK) – 10.6.2020 

 
Přítomní: Poledňák, Hála, Kříž, Macková, Vítek A., Pospíšil, Katyi, Krejčí – Taj Varmužka 

Omluveni: Vítek R. 

 

Program jednání  FV ZMK  

1. Úvod – zahájení – prezence 

2. Materiály pro jednání ZM 

3. Závěrečný účet 2019 

4. Různé 

5. Závěr 

 
Ad 1/ 
 
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod., přítomno 8 členů FV, FV byl usnášeníschopný.  
 
 
Ad 2/ Materiály pro jednání ZM 

 
Z předkládaných materiálů pro jednání ZM byl diskutován jediný, a to změna systému 
odměňování členů ZM, RM, komisí a výborů. V diskuzi byla diskutována především otázka 
zodpovědnosti těchto funkcionářů. K materiálu nebyl předložen žádný návrh na usnesení. 
 
 
Ad 3/ Závěrečný účet 2019, účetní závěrka 2019, zpráva o přezkumu hospodaření 
 
A. Varmužka seznámil přítomné členy FV s hospodařením města za rok 2019 a zodpověděl 
jejich dotazy. Diskutovány byly také nedostatky uvedené ve Zprávě o přezkoumání 
hospodaření, především pak nedostatek uvedený v odst.2, str.12 zprávy – nevyvážená výše 
pachtu Kulturního domu – město x Centrum technických služeb Kuřim x Společenské a 
kulturní centrum Kuřim. V diskuzi se členové FV většinou shodli, že systém nastavený 
městem, konzultovaný s daňovými poradci, je funkční a neodporuje žádným předpisům.       
Z. Kříž upozornil na absenci některých údajů v inventarizační zprávě – formální chyba, již 
bylo doplněno, doplněn rovněž chybějící údaj o výsledku hospodaření PO Společenské a 
kulturní centrum Kuřim za rok 2019  –     + 4 991 tis. Kč v materiálu Závěrečný účet). 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet hospodaření za rok 2019, dle předloženého 
usnesení. 
 
Pro: 8  - všichni 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 



Návrh na usnesení: 
 
FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku města za rok 2019. 
 
Pro: 8  - všichni 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Ad 4/ Různé 

V tomto bodu seznámil A. Varmužka členy FV s aktuální ekonomickou situací města, 
související s pandemií COVID 19, diskutován byl aktuální a predikovaný propad daňových 
příjmů. Členové FV se shodli, že řešením této krize není omezování investičních aktivit měst 
a obcí, naopak je potřeba plánované investiční výdaje zachovat či navýšit a tím pomoci tlumit 
dopad této krize na celé hospodářství (např. i za cenu přijetí dalšího úvěru). K tomuto bylo 
přijato následující usnesení: 
 
Návrh na usnesení: 
 
FV nedoporučuje omezování investiční aktivity města, podporuje její zachování či navýšení, 
jako nástroj pomoci tlumení dopadů krize COVID 19 na celé národní hospodářství. 
 
Pro: 8  - všichni 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Na příštím jednání FV budou probrány výsledky hospodaření příspěvkové organizace 
společenské a kulturní centrum Kuřim za rok 2019.  
 
 
 
Jednání FV bylo ukončeno v 19:20 hod.  
 
 
Zapsal: A. Varmužka 
Ověřil: I. Poledňák 


