
 

 

 

Zápis z 8./VIII. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Tuřany ze dne 20.5.2020 

Místo konání: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1  

Přítomní členové dle prezenční listiny:  Ing. Petr Svoboda, Ing. Michal Meluzín, Ing. Jiří Protivínský, Ing. 

Hanuš Horák, Kateřina Porubanová 

Omluveni:  

Host: Ing. Tomáš Hornoch 

Program zasedání FV 

1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatele zápisu a usnesení 

2. Připomínky k předcházejícímu zápisu, kontrola úkolů a usnesení 

3. Rozpočtová opatření 

4. Hospodaření MČ za 1-3 2020 

5. Závěrečný účet MČ za 2019 

6. Sportovní hala Měšťanská 

7. Různé, usnesení, závěr 

Ad 1) Předseda zahájil schůzi výboru v 18 05, přivítal přítomné členy dle prezenční listiny a přednesl 

program pro stávající jednání. Ověřovatelem zápisu byl jmenován pan Ing. Horák. 

Usnesení: Finanční výbor schvaluje přednesený program jednání. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0. Program jednání byl schválen. 

Usnesení: Finanční výbor schvaluje ověřovatelem zápisu a usnesení pana Ing. Horáka. 

Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1. Usnesení bylo přijato. 

Ad 2) 

Z předcházející schůze vzešel požadavek na poskytnutí bilance příjmů a výdajů kulturních akcí. K tématu 

nachystal materiál s předstihem Ing. Hornoch, na schůzi k materiálu proběhla diskuse. 

 



Usnesení: FV bere na vědomí předložený materiál, týkající se bilance příjmů a výdajů kulturních akcí MČ. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato. 

Ad 3) 

Ing. Hornoch připravil členům výboru s předstihem v elektronické podobě materiály k rozpočtovým 

opatřením schvalovaným Radou. Na schůzi k připravenému materiálu proběhla diskuse. V rozpočtových 

opatřeních FV neshledal žádné nesrovnalosti. 

Usnesení: Finanční výbor bere na vědomí předložená rozpočtová opatření. 

 Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato. 

Ad 4) 

Podklady týkající se hospodaření za první kvartál 2020 byly nachystány Ing. Hornochem. Finanční výbor 

neshledal nesrovnalosti. 

Usnesení: FV projednal podklady k hospodaření MČ za první kvartál 2020, které bere na vědomí. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato. 

Ad 5) 

Členům FV byl Ing. Hornochem přichystán dokument k závěrečnému účtu za rok 2019. K dokumentu 

proběhla krátká diskuse a nebyly shledány nesrovnalosti. 

Usnesení: FV bere na vědomí závěrečný účet za rok 2019. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato. 

Ad 6) 

Finanční výbor se opětovně důkladně zabýval bilancí sportovní haly Měšťanská (navazujíc na 6.schůzi FV). 

Na základě podkladů poskytnutých předem Ing. Hornochem a na základě bohaté diskuse došel FV 

k závěru, že ziskovost/ztrátovost není možné v současné chvíli reálně zhodnotit z důvodu chybějících 

příjmů hlavního nájemce haly, kterým je ZŠ Měšťanská. Současná data, která jsou k dispozici, prozatím 

ukazují na ztrátovost a vzhledem k předpokladu dalších nutných investic do oprav by se tento trend 

neměl měnit. FV proto přijímá následující usnesení: 

 Usnesení: FV doporučuje Radě MČ zrušit osvobození ZŠ Měšťanská od plateb za nájem sportovní haly  

a současně zajistit navýšení příspěvku na provoz ZŠ Měšťanská ve stejné výši. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: FV doporučuje Radě MČ zajistit vypracování dokumentu „Ceník pro pronájem sportovní haly 

od 1.7.2020 do 30.6.2021“ následovně: 



Pracovní dny (celá hala/půl haly), cena za 1h: 

dopolední hodiny do 14.00 obsazeny ZŠ Měšťanská 

14-16 hod. 700Kč/hod. (600Kč/hod.*) / 400Kč/hod. (350Kč/hod.*) 

16-21 hod. 950Kč/hod. (850Kč/hod.*) / 530Kč/hod. (480Kč/hod.*) 

21-23 hod. 700Kč/hod. (600Kč/hod.*) / 400Kč/hod. (350Kč/hod.*) 

Víkend (celá hala/půl haly), cena za 1h:  

preferovány celodenní či půldenní akce (minimální částka za pronájem 2000Kč) 

po celý den 700Kč/hod. (600Kč/hod.*) / 400Kč/hod. (350Kč/hod.*) 

Cena za pronájem jednoho badmintonového kurtu ve vyhrazených hodinách pro badminton: 

150Kč/hod. 

Zapůjčení florbalových mantinelů 50 Kč/hod. na celé hřiště a 30 Kč/hod. na polovinu hřiště. 

Zvýhodněné ceny označené symbolem * platí pro sportovní kluby se sídlem na území MČ Brno-Tuřany. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: FV doporučuje Radě MČ vyhradit neobsazené hodiny v období duben-červen pro širokou 

badmintonovou veřejnost v ceně 150Kč/h/kurt a doporučuje propagaci tohoto kroku příslušnými 

komunikačními kanály MČ. FV zároveň doporučuje vyhrazení hodin pro badmintonovou veřejnost i 

v rámci července a srpna. 

Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 7) 

Domluven termín příštího zasedání FV: v týdnu před dalším řádnou schůzí Zastupitelstva MČ, termín 

bude upřesněn mailově a telefonicky. 

Předseda finančního výboru ukončil zasedání v 19 20. 

Zapsal: Ing. Michal Meluzín, předseda finančního výboru 

 

Ověřil: Ing. Hanuš Horák, člen finančního výboru 


