
 

Zápis z 11./VIII. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Tuřany ze dne 16.2.2021 

Místo konání: ÚMČ Brno-Tuřany.  

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

Hanuš Horák 

Omluveni: Kateřina Porubanová 

Host:  

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 v roce 2020 

5. Různé, usnesení, závěr 

Ad 1) Předseda zahájil schůzi výboru v 18 35 a přednesl program pro stávající jednání. Ověřovatelem 

zápisu byl jmenován pan Ing. Horák 

Usnesení: Finanční výbor schvaluje přednesený program jednání. 

Hlasování: pro - 4 , 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 – 0. Usnesení bylo přijato. 

Ad 2) 

K zápisu z 10. schůze finančního výboru nebyla vznesena žádná připomínka, ze schůze nevzešel žádný 

úkol. 

Ad 3) 

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

opatřením schvalovaným Radou.  V rozpočtových opatřeních FV neshledal žádné nesrovnalosti. 

Usnesení: Finanční výbor bere na vědomí předložená rozpočtová opatření. 

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



Ad 4) 

Podklady týkající se hospodaření MČ v roce 2020 byly předem v elektronické podobě nachystány Ing. 

Hornochem, zároveň na jejich základě Ing. Svoboda předem elektronicky rozeslal podrobnější analýzu. 

K materiálům proběhla diskuse a finanční výbor neshledal nesrovnalosti. Analýza bude ještě jednou 

podrobněji probrána po schválení závěrečného účtu MČ v dubnu 2021. 

Usnesení: FV projednal dokument týkající se hospodaření MČ v roce 2020, který bere na vědomí. 

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

Ad 5) 

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 18 55. 

 

Zapsal: Ing. Michal Meluzín, předseda finančního výboru 

 

Ověřil: Ing. Hanuš Horák, člen finančního výboru 

 


