Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 15.1.2020
Přítomní: Poledňák, Hála, Katyi, Kříž, Krejčí, Pospíšil – Taj Varmužka
Omluveni: Macková

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

Úvod – zahájení – prezence
Rozpočet města na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021-2024
Ostatní materiály pro jednání ZM
Hospodaření města – bytové hospodářství
Různé
Závěr

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod., přítomno 5 členů FV, FV byl usnášeníschopný.
Ad 2/ Rozpočet města na rok 2020
A. Varmužka seznámil členy FV s návrhem rozpočtu na rok 2020. V diskuzi poté zodpověděl
dotazy členů FV. K návrhu nebylo připomínek.
Návrh na usnesení:
FV doporučuje ZM schválit navržený rozpočet města na rok 2020.
Pro: 6 - všichni
Usnesení bylo přijato.
Ad 3/ Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021-2024
Členové FV velmi ocenili předložený materiál ke střednědobému výhledu rozpočtu města,
zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem. V diskuzi se debatovalo především o vztahu
demografického vývoje a rozvoje města.
Návrh na usnesení:
FV doporučuje ZM schválit navržený střednědobý výhled rozpočtu města na období 20212024.
Pro: 6 - všichni
Usnesení bylo přijato.

Ad 4/ Ostatní materiály pro jednání ZM
Rozpočtové opatření č. 1 – rozdělení rezervy
FV diskutoval o některých položkách navrhovaného rozpočtového opatření s tím, že je plně
v kompetenci Zastupitelstva, na jaké akce bude rezerva rozdělena. Přesto byl v rámci
diskuze předložen návrh na zařazení položky Studie na rozšíření objektu ZUŠ Kuřim v ceně
300 000 Kč.
Návrh na usnesení:
FV bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření a předkládá ZM návrh na
zařazení položky Studie na rozšíření objektu ZUŠ do rozpočtového opatření.
Pro: 6 - všichni
Usnesení bylo přijato.
Ad 5/ Hospodaření města – bytové hospodářství
A. Varmužka seznámil členy FV s materiálem, srovnávající příjmy a výdaje v oblasti
bytového hospodářství za období 2015 - 2018. FV konstatuje, že příjmy průměrně převyšují
výdaje v této oblasti mezi 1-2 mil. Kč ročně. Na příštím jednání budou členové FV diskutovat
o možné koncepci bytové výstavby.
Ad 6/ Různé
FV předkládá přehled o účasti členů na jednáních v tomto volebním období (7 jednání):
Poledňák
Krejčí
Vítek A.
Vítek R.
Katyi
Macková
Pospíšil
Kříž
Hála

7/7
7/7
5/7
6/7
5/7
5/7
2/7
2/7 (dl. nemoc)
5/7

Jednání FV bylo ukončeno v 19:15 hod.
Zapsal: A. Varmužka
Ověřil: I. Poledňák

