
 
 
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Města Kuřimi  č. 10 
 
konané dne 28. 11. 2012 od 17,00.hodin na MěÚ Kuřim 
 
 
Přítomni: J. Herman, Ing. Macková, Mgr. Ambrož, Ing. Mgr. Burkart,   
                 H. Noďová, Bc. Vašíček, M. Konečný, Mgr. Politzer, Mg. Kalinová 
 
 

1. Zahájení 
2. Projednání  zprávy z kontroly dle usnesení ZM 1029/2011 
3. Návrhy členů KV pro činnost 
4. Návrh usnesení 
5. Závěr 

 
 

 
1.1  Schůzi zahájil předseda kontrolního výboru, přivítal přítomné a zkonstatoval     

usnášeníschopnost schůze. 
 
1.2  Předseda seznámil kontrolní výbor s návrhem programu dnešního jednání. 
       Program jednomyslně schválen. 
 
2.1  Usnesení ZM 1029/2011 – Mgr. Kalinová předložila soupis studií a soupis projektů 

města Kuřimi. Kontrolní výbor předložené materiály projednal, konstatoval splnění 
prvé části usnesení a schválil usnesení  bod  4.1.1. 

 
3.1  Pan Herman navrhl provedení kontroly reklamací na Wellness, které nebyly 

v průběhu první kontroly dle usnesení 1103/2011 uzavřeny a její provedení stejnou 
pracovní skupinou.  

      Koordinátor skupiny: pan Herman 
      Členové skupiny: Mgr. Kalinová, p. Konečný, Bc. Vašíček, pí. Noďová 
      KV výbor návrh projednal a navrhl usnesení bod 4.1.2. 
 
3.2  Ing. Macková navrhla provedení kontroly účelového využití dotací  z programu na   

podporu  kulturní, sportovní a spolkové činnosti města. 
      KV návrh projednal, jmenoval pracovní skupinu a navrhl usnesení bod 4.1.3.       
      Koordinátor skupiny: Ing. Macková 
      Členové skupiny: pí. Vašíčková, Ing. Burkart, Mgr. Ambrož, pí. Noďová 
 
4.1  Usnesení: 
 
4.1.1 Kontrolní výbor ukládá pracovní skupině pod vedením Mgr. Kalinové kontrolu 
uložení namátkově vybraných 20 projektů a studií. Termín: do 31. 3. 2013 
(hlasováno – 9 pro). 
 
4.1.2. návrh usnesení- ZM ukládá KV provést kontrolu reklamací Wellness Kuřim, 
které nebyly v průběhu první kontroly uzavřeny (hlasováno – 9 pro). 



 
4.1.3. návrh usnesení- ZM ukládá KV provést kontrolu účelového využití a smluvních 
podmínek dotací z programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti města u 10 namátkově vybraných smluv roku 2011. Termín: do 30. 6. 2013 
(hlasováno – 9 pro). 
 
 
 
Zapsala dne 29. 11. 2012 Axmannová      
                                                                                           ……………………………… 
                                                                                             předseda kontrolního výboru 
 
 
Příloha: Zápis z kontroly dle usnesení ZM 1104/2011 
 
 
 
 
  


