Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
(FV ZMK) – 7.4.2011
Přítomní: Kříž, Svoboda, Němec, Brabec, Vodka, Holman – TAJ Varmužka

Program jednání FV ZMK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod – zahájení - prezence
Zprávy z provedených kontrol
Hospodaření příspěvkových organizací
Ostatní finanční materiály do ZM
Majetkové materiály do ZM
Různé - diskuze
Usnesení
Závěr

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, přítomni 4 členové FV, D. Holman a P. Vodka se dostavili v průběhu
projednávání druhého bodu programu .
Z. Kříž přivítal všechny přítomné.
Ad 2/
Z. Kříž vyzval zástupce kontrolních skupin aby seznámili členy FV se závěry svých kontrol. P. Němec a D.
Holman seznámili přítomné členy s výsledky kontrol, zápisy z těchto kontrol jsou v příloze. Žádná z kontrol
neshledala závažnější pochybení, některá doporučení k daným oblastem jsou uvedena v zápisech.
Proběhlé kontroly: 1) valorizace nájemních smluv pro rok 2011
2) sleva na nájmu z nebytového prostoru Bezručova 839
3) reklamační řízení Wellness – opakovaná kontrola proběhne do konce roku 2011
Návrh usnesení:
FV ZMK bere na vědomí výsledky 3 kontrol uvedených v zápise a tyto výsledky předkládá ZM.
Pro
Proti
Zdrželi se

6
0
0

FV ZMK pověřuje Y. Tesařovou a Z. Kříže provedením kontroly způsobu evidence majetku města a
jeho inventarizace, s termínem do 30.9.2011.

Ad 3/
Z. Kříž seznámil členy s návrhem tabulky hospodaření příspěvkových organizací, v diskuzi byla tabulka
připomínkována a doplněna.
Návrh usnesení:
FV ZMK ukládá Z. Křížovi ve spolupráci s A. Varmužkou dopracovat předložené tabulky dle
připomínek, tyto tabulky předložit PO k vyplnění k datu 31.3.2011 a následně předložit na příští
jednání FV.
Pro
Proti
Zdrželi se

6
0
0

Ad 4/
K datu konání FV nebyly pro ZM předloženy žádné finanční materiály.
Ad 5/
Členové FV byli seznámeni s majetkovými materiály pro jednání ZM.
1) odprodej bytu
2) směna bytu s doplatkem
Návrh usnesení:
FV ZMK doporučuje k bodu 1) odložení rozhodnutí o dané věci do doby dokončení koncepce bytové
politiky. K bodu 2) FV ZMK doporučuje schválit záměr na směnu bytů s doplatkem, dle návrhu.
Pro
Proti
Zdrželi se

6
0
0

Ad 6/
Návrh usnesení:
FV ZMK žádá MěÚ o zjištění výše místních poplatků za užívání veřejného prostranství k prodejním
účelům ve srovnatelných městech JmK.
Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hod.
Zapsal: Varmužka Aleš
Ověřil: Kříž Zdeněk

