Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
(FV ZMK) – 10.11.2011
Přítomní: Kříž, Němec, Přichystal, Brabec, Svoboda, Tesařová, Vodka, Holman – TAJ Varmužka
omluveni: Vozdecký

Program jednání FV ZMK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod – zahájení – prezence.
Rozbory hospodaření k 30.9.2011 a aktuální stav.
Kontroly - náměty.
Ostatní finanční materiály do ZM.
Majetkové materiály do ZM.
Různé – diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod, přítomno 7 členů FV (později se dostavil i P. Svoboda). Z. Kříž
přivítal všechny přítomné.
Ad 2 /
A.Varmužka seznámil členy FV s výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí roku 2011 a s aktuálním
výhledem do konce roku. Z diskuze vyplynul požadavek do budoucna na doplnění materiálů o
položkový rozpočet příjmů a součtový řádek v materiálu k přijatým úvěrům. FV neměl jinak
k materiálu připomínek – usnesení nenavrhováno.
Ad 3/
Z. Kříž navrhl FV provést kontroly u příspěvkových organizací, prozatím byly vytvořeny dvě
kontrolní skupiny – zaměření kontroly- nákupy v organizaci
CSSK – Tesařová, Němec
MŠ – Kříž, Brabec, Přichystal
Ad 4/
A.Varmužka seznámil členy FV se žádostí Římskokatolické farnosti o poskytnutí dotace na opravy
fary.
Návrh usnesení:
FV doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč Římskokatolické farnosti
Kuřim.
Pro: 1 Vodka
Proti: 1 Brabec
Zdrželi: 5
Návrh nebyl přijat.

Přichází P. Svoboda, odchází Y. Tesařová.
Ad 5/
Z. Kříž seznámil členy FV s majetkoprávními materiály, předkládanými pro jednání ZM.
a) nabídka pozemků města Brna – v diskuzi především zaznělo, že záměr je vzhledem k termínu
podání nabídek (9.12.) a cenám za pozemky (16 a 75 mil. Kč) v tuto chvíli nezajímavý, FV
doporučuje situaci monitorovat a postupovat dále dle výsledku prodeje (především u menšího
z pozemků)
b) další majetkoprávní materiály byly vzaty bez připomínek na vědomí ( prodej pozemku, záměr
na prodej pozemku, stav investiční výstavby)
Ad 6/
V různém D. Holman podal návrh na usnesení:
Návrh usnesení:
FV žádá tajemnici MěÚ o poskytnutí tabulky, která bude obsahovat soupis veškerých smluv
města, které souvisí se zajištěním chodu města.
Pro : 7
Dále byla diskutována následující témata, přednesená D. Holmanem:
- zateplení Kulturního domu
- regulace hazardu ve městě.
Jednání FV bylo ukončeno ve 20:15 hod.
Zapsal: Varmužka Aleš
Ověřil: Kříž Zdeněk

