Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Zápis z jednání Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 24.01.2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - zápis

Materiál předkládá:

Petr Krejčí - zastupitel

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V příloze se nachází zápis z jednání finančního výboru, který se uskutečnil dne 24.01.2022.
Návrh na usnesení:
ZM
bere na vědomí
zápis z Finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 24.01.2022.
Termín plnění: 25.01.2022
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru
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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Kuřimi (FV ZMK) – 24.1.2022
Přítomní: Krejčí, Poledňák, Vítek A., Macková – Taj Varmužka
Omluveni: Katyi

Program jednání FV ZMK
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod – zahájení – prezence
Rozpočet 2022
Akce rozpočtu 2022
Různé
Závěr

Ad 1/
Jednání bylo zahájeno v 18:10 hod., přítomni byli 4 členové FV, FV nebyl usnášeníschopný.
Ad 2/ Rozpočet 2022
A. Varmužka seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtu na rok 2022, okomentoval
celkovou bilanci rozpočtu, předběžné výsledky hospodaření za rok 2021, výši rezervy na
investice a požadavek FV z minulého jednání na osamostatnění ORGu pro platby DPH.
V rámci tohoto bodu proběhla diskuze nad jednotlivými rozpočtovanými částkami a daňovými
příjmy města.
Nikdo z přítomných členů FV nevznesl proti navrženému rozpočtu námitku, z důvodu
neusnášeníschopnosti nebyl předložen žádný návrh na usnesení.
Ad 3/ Akce rozpočtu 2022
Členové výboru diskutovali i nad výší jednotlivých navrhovaných akcí, které budou
schvalovány v rámci investiční rezervy.
Ad 3/ Různé
Pro příští jednání výboru členové požádali A. Varmužku o vypracování rozboru hospodaření
provozního ORGu 9002 Činnost RM, ZM, výborů a komisí.
Jednání FV bylo ukončeno v 19:20 hod.
Zapsal: A. Varmužka
Ověřil: P. Krejčí

