Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 13.3.2019
Přítomní: Poledňák, Vítek A., Vítek R., Krejčí, Katyi, Macková – Taj Varmužka
Omluveni: Kříž, Hála

Program jednání FV ZMK
1.
2.
3.
4.

Úvod – zahájení – prezence
Aktuální materiály pro jednání ZM
Různé
Závěr

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod., přítomno 6 členů FV, FV byl usnášeníschopný.
Ad 2/ Materiály pro jednání ZM
a) Žádost o částečné odpuštění dluhu – M. Válka
I. Poledňák seznámil z pozice bývalého starosty města, který měl v dané době agendu
bytové výstavby na starosti, s kauzou M. Války, dlužníka města za nedokončenou výstavbu
bytu (ručeno směnkou ve výši 500 tis. Kč). M. Válka žádá v současné době odpuštění jistiny
dlužné částky ve výši 350 tis. Kč a veškerého příslušenství s tím, že uhradí městu část jistiny
ve výši 150 000 Kč. Členové FV se v diskuzi spíše přikláněli k variantě, kdy by město Kuřim
panu Válkovi odpustilo veškeré příslušenství k dluhu, avšak za podmínky úhrady celé dlužné
jistiny.
Návrh na usnesení:
FV doporučuje ZM schválení navrhovaného usnesení, ve kterém je M. Válkovi odpuštěna
částka 350 000 Kč z jistiny a veškeré příslušenství.
Pro: 2 - Poledňák, Vítek A.
Proti: Vítek R., Katyi, Macková, Krejčí
neschváleno
Návrh na usnesení:
FV předkládá ZM ke schválení následující usnesení:
ZM schvaluje prominutí části pohledávky za Martinem Válkou, Třebovická 59, 722 00 Ostrava –
Třebovice, vyplývající ze směnečného platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Ostravě ze
dne 13.1.1998, č.j. 1Sm 529/97 ve výši kompletního souvisejícího příslušenství, s podmínkou úhrady
celé jistiny pohledávky ve výši 500 000,- Kč do 31.12.2019 a úhrady nákladů exekuce.

Pro: 6
schváleno

b) Případné návrhy na rozpočtová opatření budou členům FV rozeslány elektronicky
Ad 3/ Různé
A. Varmužka připravil členům FV dle domluvy rozbor hospodaření města v oblasti životního
prostředí, členové FV obdrželi též soupisku výdajových dokladů z této oblasti. Na
konkrétních dokladech byl demonstrován celý proces vynakládání prostředků z rozpočtu
města, od objednávky ke konečnému zaúčtován, se zaměřením na rozpočtovou skladbu. Do
příštího jednání budou data převedena do excelové tabulky.
Jednání FV bylo ukončeno v 19:50 hod. Příští jednání se uskuteční 15.5.2019 v 18:00 hod.
Zapsal: A. Varmužka
Ověřil: I. Poledňák

