Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 14.10.2015
Přítomní: Burkart, Macková, Kříž, Vozdecký, Hála, Vítek, Pospíšil, Šudák – TAJ Varmužka
Omluveni: Poledňák

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

Úvod – zahájení – prezence
Prodej TKR – návrh na změnu kupní ceny a způsobu splácení
Pozemky „pod vlečkou“
Návrhy Programu SPORT a Programu KULTURA pro rok 2016
Ostatní
Závěr

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 17:30 hod, přítomno 7 členů FV, FV byl usnášeníschopný. V.
Burkart přivítal všechny přítomné členy FV. V průběhu projednávání druhého bodu se
dostavil Z. Šudák a počet členů vzrostl na 8.
Ad 2/ Prodej TKR – návrh na změnu kupní ceny a způsobu splácení
A. Varmužka seznámil přítomné členy FV s žádostí společnosti Kabelová televize CZ na
změnu kupní ceny a způsobu splácení a také s historií prodeje TKR, především s výsledkem
výběrového řízení a s podmínkami v kupní smlouvě. V diskuzi zazněl jasný názor zachovat
podmínky vzešlé ze soutěže a uzavřenou smlouvu neměnit.
Návrh na usnesení:
FV nedoporučuje ZM přijetí nabízených podmínek od společnosti Kabelová televize CZ
s.r.o. na změnu kupní ceny a způsobu splácení, dle předložené žádosti.
Pro: 7
Zdržel: 1 Šudák
Usnesení bylo přijato.
Ad 3/ Pozemky „pod vlečkou“
V. Burkart seznámil členy FV se situací kolem změny územního plánu týkající se pozemků
pod vlečkou do areálu TOS. M. Macková doplnila informace o výsledek jednání na
posledním ZM v dané věci. Byla diskutována i možnost požádat vlastníka o případný
odprodej do vlastnictví města.
bez usnesení

Ad 4/ Návrhy Programu SPORT a Programu KULTURA
K návrhům oběma Programů proběhla rozsáhlá diskuze. M. Macková seznámila členy FV se
svými zkušenostmi s fungováním obdobných dotačních Programů, ať už na krajské či
celostátní úrovni. V. Burkart popsal systém hodnocení dotačních projektů v Blansku, P.
Pospíšil popsal zkušenost s fungováním v Tišnově. Kritice byly podrobeny především kritéria
hodnocení.
Návrh na usnesení:
FV k návrhům obou Programů konstatuje:
- mnohá kritéria hodnocení jsou diskriminační, nejednoznačně určená, některá
zbytečná
- hodnocení by mělo probíhat na základě objektivních, jasně definovaných a
měřitelných kritérií
- není definován další postup po sestavení pořadí (systém krácení)
- váhy stejných kritérií v obou Programech jsou nastaveny protichůdně,
z těchto důvodů FV doporučuje ZM zvolit pro rok 2016 systém individuálních žádostí a do
budoucna v Programu podpory sportovní činnosti oddělit pravidelnou činnost klubů od
individuálních akcí.
Pro 8
Usnesení bylo přijato.
V souvislosti s výše projednávaným bodem FV doporučuje oběma dotčeným Výborům, aby
informovaly žadatele i o možnostech čerpat z jiných, než městských zdrojů (především
JmK,..).

Závěr
Jednání FV bylo ukončeno v 18:30 hod.
Zapsal: Aleš Varmužka
Ověřil: Vlastimil Burkart

