
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi     
(FV ZMK) – 3.3.2011 

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

Hosté: ekonomové příspěvkových organizací – Tesařová, Chloubová, Vlčková, Kováčiková, 

Dále přítomni: Sukalovský, Mach, Lahodová 

 

Program jednání  FV ZMK  

 

1. Úvod – zahájení - prezence 
2. Hospodaření příspěvkových organizací 
3. Náměty na kontrolní činnost FV 
4. Ostatní finanční materiály do ZM 
5. Majetkové materiály do ZM 
6. Různé - diskuze 
7. Usnesení 
8. Závěr 

 

 
Ad 1/ 
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, přítomno 8 členů FV, D. Holman se dostavil v 19:00 hod.  
Z. Kříž přivítal všechny přítomné, včetně zástupců příspěvkových organizací.  
 
Návrh usnesení: 
FV ZMK schvaluje program jednání.  
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
Ad 2/ 
Z. Kříž upřesnil způsob vyplňování tabulek hospodaření PO, vykazovány budou pouze finanční prostředky 
z rozpočtu města a dotace určené na pořízení, zhodnocení nebo opravy majetku z jiných zdrojů. Tyto dotace 
budou vždy jmenovitě uvedeny. TAJ navrhl rozšířit tabulku o řádek, který by dotace z rozpočtu zřizovatele 
rozdělil na provozní a mimořádné. Od zástupců PO bylo navrženo přizpůsobit tabulku obdobné tabulce, 
kterou vyplňují pro nadřízené orgány. Tato tabulka bude zaslána TAJ a předložena na příští jednání 
k posouzení. 
Se zástupci PO bylo dohodnuto, že tyto tabulky budou vyplňovány a zasílány TAJ vždy do 20. dne 
následujícího po skončení příslušného účetního čtvrtletí – nejblíže tedy 20.4.2011 a předkládány na nejbližší 
zasedání FV. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ad 3/ 
TAJ seznámil přítomné členy s návrhy jednotlivých členů na kontrolní činnost, ta se dá rozdělit do 
následujícíh oblastí: 
 

- kontrola hospodaření PO města Kuřimi s finančními prostředky a majetkem města 
- kontrola inventarizace majetku města 
- průběžná kontrola hospodaření města s majetkem (povinné vyvěšení, záměry, lhůty, atd.) 
- dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
- investice a výběrová řízení 
- rada města, která je významný disponent s finančními prostředky a majetkem města, jedná se o 

kontrolu usnesení zakládající hospodaření s finančními prostředky a majetkem města, zejména 
nájmy majetku, zápůjčky majetku, přímé uvolňování peněz radou města na nákupy atd.   

- městský úřad, který je jeden z největších disponentů s financemi města a to samozřejmě bez výkonu 
státní správy (např. různé sociální dávky jen úřadem protečou, aniž by je mohla samospráva ovlivnit) 
u něho se jedná o mandatorní výdaje (ano i ty lze významně ovlivňovat) a provoz úřadu 

 
Na příští jednání připraví TAJ zprávu o systému fungování finanční kontroly na MěÚ. 
  
P. Němec přednesl FV dva návrhy na provedení kontroly. 
 
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK schvaluje kontrolu hospodaření s majetkem města na základě usnesení rady města č. 35 ze 
dne 18.11.2010, o snížení nájemného a souvisejících usnesení a dokumentů.      
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  1 Svoboda 

 
Kontrolu provedou P. Němec a J. Brabec s termínem do příštího zasedání FV. 
  
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK schvaluje kontrolu valorizace nájemních smluv za rok 2010.   
 

Pro   9 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
Kontrolu provedou P. Němec a J. Brabec s termínem do příštího zasedání FV. 
 
D. Holman přednesl FV návrh na provedení kontroly. 
 
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK schvaluje provedení kontroly procesu provádění reklamačních řízení díla Wellness Kuřim. 
 
 

Pro   9 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
Kontrolu provedou D. Holman a Z. Přichystal s termínem do příštího zasedání FV. 
 
 
 
 
 



Ad 4/ 
TAJ seznámil FV s finančními materiály pro jednání ZM (dotace A. Kadlec a D. Vozdecký) s návrhem na 
příslušné rozpočtové opatření. D. Sukalovský doplnil, že pro jednání ZM bude předložen ještě jeden návrh 
na poskytnutí dotace, související s obchvatem Kuřimi. 
 
V diskuzi zazněl názor poskytnout A. Kadlecovi místo dotace peněžitý dar s návrhem na usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK doporučuje ZM poskytnout A. Kadlecovi místo dotace peněžitý dar. 
 

Pro   3 Holman, Vozdecký, Brabec 
Proti   4 Vodka, Tesařová, Kříž, Svoboda 
Zdrželi se  2 Němec, Přichystal 

 
NESCHVÁLENO  
 
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK bere na vědomí předložené finanční materiály. 
 

Pro   9 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
Ad 5/ 
Členové FV byli seznámeni s majetkovými materiály pro jednání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK bere na vědomí předložené majetkové materiály. 
 

Pro   9 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
 
 
Ad 6/ 
P. Němec seznámil FV s materiálem zabývajícím se bytovou politikou města a zdůvodnil jeho předložení. 
Dále poskytl členům FV materiály zabývající se právním názorem na členství členů RM ve FV, tabulku 
srovnání zadluženosti některých měst a srovnání zmocnění RM pro provádění rozpočtových opatření opět u 
vybraných měst. Tyto materiály budou členům FV rozeslány emailem. 
Z. Kříž seznámil členy FV s informací o mapách výše nájemného v ČR.  
 
Další informace:  
 

- příští zasedání FV ZMK se uskuteční dle termínu ZM, členové budou včas informování 
- všem členům FV budou rozeslány kontakty na jednotlivé členy. 

 
 
 
 
Zapsal: Varmužka Aleš 
Ověřil: Kříž Zdeněk 
 
 


