
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi     
(FV ZMK) – 17.01.2011 

 

Přítomní: Kříž, Přichystal, Svoboda, Tesařová, Němec, Brabec, Vodka, Holman – TAJ Varmužka 

Omluveni: Vozdecký 

 

Program jednání  FV ZMK  

 

1. Program jednání 
2. Seznámení členů FV – kontakty. 
3. Legislativa finančního výboru – zákon o obcích, rozpočtová pravidla, jednací řád výborů 

Zastupitelstva města Kuřimi. 
4. Plán činnosti FV v roce 2011. 
5. Rozbory hospodaření – rozpočet – způsob evidence a předkládání výsledků hospodaření, 

rozpočtu, … 
6. Výkaznictví organizací zřízených městem -způsob evidence a předkládání výsledků 

hospodaření. 
7. Ostatní finanční materiály do ZM. 
8. Majetkové materiály do ZM. 

 

 
Ad 1/ 
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod.  
Projednání programu jednání FV ZMK a jeho schválení. P. Kříž navrhuje rozšíření o bod „Různé“. 
 
Návrh usnesení: 
FV ZMK schvaluje program jednání s navrženou změnou.  
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
Ad 2/ 
Předseda FV ZMK pan Kříž seznámil všechny přítomné členy výboru a byly upřesněny kontakty na 
jednotlivé členy – zapsáno v tabulce. 
Členové FV ZMK se při této příležitosti dohodli, že pozvánky a materiály budou rozesílány mailem, p. 
Brabec si bude materiály vyzvedávat osobně na MěÚ, případně mu budou zasílány poštou. 
 
 
Ad 3/ 
Předseda FV ZMK seznámil členy s právními předpisy, které bude výbor nejčastěji využívat při své činnosti. 
 
 
 
 
 
 



Ad 4/ 
Předseda FV ZMK uvedl přílohu, kdy navržený plán jednání kopíruje jednání ZMK na rok 2011. Výjimkou 
jsou tři rezervované termíny (modrá barva), kdy by se FV ZMK sešel jen v případě potřeby. Členové FV 
ZMK se dohodli na změně – jednání budou posunuty na čtvrtek, začátky času jednání se posouvají na 18:30 
hodin. 
 
Návrh usnesení: 
FV ZMK schvaluje plán jednání FV ZMK na rok 2011 se změnou.  
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
Ad 5/ 
Členové FV ZMK prodiskutovali způsob předkládání rozpočtu a výsledků hospodaření. 
Pro zprůhlednění rozpočtu navrhují propojit rozpočet dle ORG s rozpočtem dle oddílů křížovými odkazy. 
Dále členové požadují detailnější rozčlenění ORGu 9005 – vnitřní správa a k rozpočtu investičních akcí 
odkázat na strategický plán města. 
 
Návrh usnesení: 
FV ZMK doporučuje zpracovat rozpočet ve variantě dle oddílů (schvalovaný v ZM) a ve variantě dle 
ORG (následně schvalovaný v RM jako rozpis rozpočtu) s křížovými odkazy. 
FV ZMK doporučuje k ORGu 9005 – Vnitřní správa předložit položkové členění. 
FV ZMK doporučuje k rozpočtu investičních akcí odkázat na strategický plán města. 
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
 
Ad 6/ 
Byl projednán návrh předsedy FV ZMK na způsob vykazování ekonomických výsledků příspěvkových 
organizací města Kuřimi. Navržená vzorová tabulka může být v budoucnu upravena dle potřeb. 
 
Návrh usnesení: 
FV ZMK schvaluje předloženou tabulku hospodaření PO jako vzor, který bude předložen PO  
k vyplnění a pravidelným aktualizacím. 
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
Ad 7/ 
FV ZMK projednal finanční materiály pro jednání nadcházejícího ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK bere na vědomí předkládaný návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2011. 
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
 



FV ZMK doporučuje ZM snížit částku v pravidlech hospodaření s rozpočtem, která je svěřena RM 
k provádění rozpočtových opatření z 500 tis. na 300 tis. Kč. 
 

Pro   5 
Proti   Brabec 
Zdrželi se  Vodka, Tesařová                            NESCHVÁLENO 

 
FV ZMK bere na vědomí předkládané rozpočtové opatření č. 1. 
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
FV ZMK bere na vědomí materiál o žádosti SOKOLA Kuřim o dotaci ve výši 200 tis. Kč. 
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
P. Kříž navrhl doporučit ZM zrušení Programu Podnikatelský obolus. 
 
FV ZMK doporučuje ZM zrušení programu Podnikatelský obolus. 
 

Pro   Kříž, Brabec 
Proti   Vodka 
Zdrželi se  Svoboda, Němec, Holman, Tesařová, Přichystal    NESCHVÁLENO 

 
 
Ad 8/ 
Pan Varmužka seznámil přítomné s materiály majetkového odboru předkládanými do ZM. 
 
Návrh usnesení: 
FV ZMK bere na vědomí navržené majetkoprávní úkony města Kuřim.  
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
Ad 9/ 
V bodě různé pan Kříž navrhl podat ZMK návrh na snížení počtu členů FV ZMK na 9 členů včetně předsedy 
a místopředsedy. 
 
Návrh usnesení: 
FV ZMK předkládá ZMK návrh na snížení počtu členů FV ZMK na 9 včetně předsedy a 
místopředsedy.  
 

Pro   7 
Proti   0 
Zdrželi se  Brabec 

 
 
 
 
 
 



Další informace:  
 

- příští zasedání FV ZMK se uskuteční 3.3.2011 v 18:30 hod., do 25.2. zaslat tajemníkovi návrh plánu 
kontrolní činnosti 

- předložit z OIRR tabulku vytíženosti autobusových spojů 
- pozvat ekonomky PO a předložit vyplněné tabulky hospodaření 

 
 
 
Příloha: Termínový plán jednání FV ZMK. 
 
 
Zapsal: Varmužka Aleš 
Ověřil: Kříž Zdeněk 
 
 


