Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
(FV ZMK) – 29.9.2011
Přítomní: Kříž, Němec, Vozdecký, Přichystal, Brabec – TAJ Varmužka
omluveni: Tesařová, Vodka, Holman, Svoboda

Program jednání FV ZMK

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

Úvod – zahájení – prezence.
Aktuální čerpání rozpočtu investic.
Kontroly.
Ostatní finanční materiály do ZM.
Majetkové materiály do ZM.
Různé – diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, přítomno 5 členů FV. Z. Kříž přivítal všechny přítomné.
Ad 2 /
Rozeslaný materiál nebyl předmětem diskuze a nebylo k němu přijato žádné usnesení.
Ad 3/
Z. Kříž seznámil přítomné s výsledkem kontroly provádění inventarizace majetku města, písemný protokol
bude rozeslán členům FV po jeho dopracování.
Ad 4/
A.Varmužka se známil členy FV s finančními materiály pro jednání ZM, a to výsledky hospodaření za 1.
pololetí roku 2011 a Rozpočtovým výhledem.
a) výsledky hospodaření k 30.6.2011 – jelikož je materiál 3 měsíce starý, byly výsledky jen stručně shrnuty a
doporučeny ZM ke schválení.
Návrh usnesení:
FV ZMK bere na vědomí výsledky hospodaření k 30.6.2011.
Pro: 5
b) rozpočtový výhled – tento materiál byl podroben diskuzi, některé dotazy členů FV objasnil A. Varmužka.
V rámci této diskuze dále A. Varmužka seznámil členy FV s novými informacemi z oblasti financování obcí,
především pak s navrhovanými změnami RUD a o chystaných reformách státní správy (především sociální
oblast).

Návrh usnesení:
FV ZMK doporučuje ZMK schválit předkládaný Rozpočtový výhled města Kuřimi.
Pro: 5
Ad 5/
Z. Kříž seznámil členy FV s majetkoprávními materiály pro jednání ZM.
Návrh usnesení:
FV ZMK doporučuje ZM schválit předkládané majetkoprávní materiály.
Pro: 5
poznámka: Při projednávání bodu o odkup pozemku manželům Vozdeckým nebyl FV usnášeníschopný ( J.
Brabec se uchází s nabídkou o daný pozemek) a o bodu nehlasoval.
Ostatní materiály ( zpráva Wellness, Podnikatelský obolus) byly vzaty FV na vědomí – bez usnesení.
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.
Zapsal: Varmužka Aleš
Ověřil: Kříž Zdeněk

