
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi     
(FV ZMK) – 26.5.2011 

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

 

Program jednání  FV ZMK  

 

1. Úvod – zahájení - prezence 
2. Hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2011 
3. Hospodaření města Kuřimi za I. čtvrtletí 2011 
4. Vnitřní směrnice „Zpracování účetnictví“ 
5. Ostatní finanční materiály do ZM 
6. Majetkové materiály do ZM 
7. Různé - diskuze 
8. Usnesení 
9. Závěr 

 

 
Ad 1/ 
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, přítomno 5 členové FV, P. Němec, J. Brabec a P. Svoboda se dostavili 
v průběhu jednání. 
Z. Kříž přivítal všechny přítomné.  
 
 
Ad 2/ 
Z. Kříž v krátkosti okomentoval tabulky hospodaření příspěvkových organizací, FV tyto tabulky hospodaření 
projednal a nemá k nim připomínek. Do příštího jednání FV bude předložena tabulka hospodaření PO 
Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Ad3/ 
A.Varmužka seznámil přítomné členy FV s výsledky hospodaření k 31.3.2011, výsledky byly projednány a 
jsou doporučeny k předložení ZM bez připomínek. 
Při projednávání byla diskutována problematika propadu příjmů z daní, na příští jednání FV předloží A. 
Varmužka schéma rozpočtového určení daní. 
 
Ad 4/ 
Z. Kříž krátce okomenoval předloženou novou interní směrnici města „ Zpracování účetnictví“. Směrnice je 
doporučena RM ke schválení. 
 
 
Ad 5/ 
Z dalších finančních materiálů byly projednány technické novely vyhlášek města z oblasti místních poplatků. 
Jelikož se jedná pouze o formální úpravy, vyhlášky jsou předkládány ZM bez připomínek. 
V rámci projednávání tohoto materiálu proběhla diskuze o výši jednotlivých poplatků, především za užívání 
veřejného prostranství a poplatku ze psů, žádné změny nejsou prozatím navrhovány, další diskuze může 
proběhnout koncem roku v případě změn v příslušných zákonech a v kontextu sestavování rozpočtu pro rok 
2012. 
 



 
Ad 6/ 
Členové FV byli seznámeni s majetkovými materiály pro jednání ZM. 
 

1) Prodej pozemků fy FUERTES DEVELOPMENT s.r.o. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
FV ZMK doporučuje ZM schválit předkládané usnesení o záměru na prodej pozemků společnosti 
FUERTES DEVELOPMENT s.r.o. za cenu minimálně 1 000 Kč/m2.  
 

Pro   7 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

 
Při tomto hlasování se Z. Přichystal, jako zástupce výše uvedené společnosti, z důvodu střetu zájmu vzdálil 
z místnosti a nehlasoval. 
 
 

2) Žádost bytového družstva SV. Ján Kuřim o sepsání dodatku k původní smlouvě z roku 2002, ve 
které se Město Kuřim zavazuje k bezúplatnému převodu spoluvlastnických podílů na příslušných 
bytových bytových jednotkách po uplynutí lhůty 20 – ti let. 

 
 Návrh usnesení: 
 
FV ZMK doporučuje ZM schválit předkládané usnesení v případě, že Družstvo Městu uhradí 
náklady, které vynaložilo v souvislosti s realizací této investiční akce ( za podmínky, že tyto náklady 
jsou  dohledatelné – důvod 10-ti letá skartace). 
 

Pro   7 
Proti   0 
Zdrželi se  0 

P. Svoboda nepřítomen. 
 
 
Ad 7/ 
 
Různé 
 

1) SWAP 
 
FV ZMK doporučuje RM vyhlásit veřejnou soutěž na fixaci úrokové sazby pro úvěr na financování 
akce Wellness. 
 
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 
 

2) Dotace cyklostezka 
 
FV ZMK nedoporučuje ZM schválení materiálu o podání žádosti na dotaci  na zpracování projektové 
dokumentace cyklostezky Kuřim - Lipůvka - Svinošice - Šebrov - Kateřina - Nový Hrad ( - Blansko). 
 
 

Pro   8 
Proti   0 
Zdrželi se  0 



Důvodem přijetí tohoto usnesení je finanční situace města a fakt, že cyklostezka se jen minimální částí 
nachází na katastru města. 
 

3) A. Varmužka seznámil přítomné se zamýšlenými rozpočtovými opatřeními, které budou předloženy 
na jednání ZM. 

 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hod. 
 
Zapsal: Varmužka Aleš 
Ověřil: Kříž Zdeněk 
 
 


