Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 4.9.2019
Přítomní: Poledňák, Vítek R., Hála, Macková, Katyi – Taj Varmužka
Omluveni: Kříž

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

Úvod – zahájení – prezence
Výsledky hospodaření k 30.6.2019
Ostatní materiály pro jednání ZM
Hospodaření Sportovního areálu 2015-2018
Různé
Závěr

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod., přítomno 5 členů FV, FV byl usnášeníschopný.
Ad 2/ Výsledky hospodaření k 30.6.2019
A. Varmužka seznámil členy FV s výsledky hospodaření města k 30.6.2019, se schodkem
hospodaření ve výši 7 268 505,74 Kč a zodpověděl dotazy členů. K materiálu nebyly
vzneseny připomínky.
Návrh na usnesení:
FV doporučuje ZM vzít na vědomí výsledky hospodaření města k datu 30.6.2019.
Pro: 5 - všichni
Usnesení bylo přijato.
Ad 3/ Ostatní materiály pro jednání ZM
Diskuze proběhla k materiálu týkajícího se směny a nákupu pozemků od společnosti LIDL.
Z diskuze a hlasování vyplynulo, že členové FV doporučují směnu a nedoporučují nákup
pozemku, z důvodu vysoké ceny, která značně převyšuje cenu, za kterou jsou od občanů
vykupovány pozemky pod komunikacemi, FV konstatuje, že v obdobných případech investoři
prodávají srovnatelné pozemky městu za symbolickou cenu.
Návrh na usnesení:
FV doporučuje ZM schválit usnesení týkající se směny pozemků se společností LIDL.
Pro: 5 - všichni
Usnesení bylo přijato.

Návrh na usnesení:
FV nedoporučuje ZM schválit usnesení týkající se nákupu pozemku od společnosti LIDL.
Pro: 5 - všichni
Usnesení bylo přijato.
FV projednal i bod Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, bez návrhu
na usnesení.
Ad 4/ Hospodaření Sportovního areálu Kuřim 2015-2018
A. Varmužka připravil členům FV srovnávací sestavu hospodaření Sportovního areálu Kuřim
v období 2015-2018 s podrobnou soupiskou výdajů za rok 2018, materiál byl projednán bez
připomínek.
Ad 5/ Různé
A. Varmužka seznámil členy FV s nabídkou Komerční banky na fixaci úrokové sazby
stávajícího úvěru. Problematika byla diskutována, 4 členové FV byli proti fixaci, M. Katyi se
vyslovila pro fixaci za podmínky, že by byly obeslány s poptávkou i další banky. K bodu
nebylo přijato žádné usnesení.
Pro příští jednání A. Varmužka připraví rozbor hospodaření v oblasti bytového hospodářství.
Jednání FV bylo ukončeno v 19:15 hod.
Zapsal: A. Varmužka
Ověřil: I. Poledňák

