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MUCB 13210 /2016/FV 
 

Zápis č. 11 z jednání finančního výboru ze dne 9.5.2016 
 

Přítomni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata 
Rahmová, Miroslav Řídký, Vojtěch Pavel Traurig, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská 
 
Omluveni: David Hybeš 
 
Hosté: Hana Dočkalová, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Jaroslava Sahulová 
 
     Předseda finančního výboru zahájil 11. jednání finančního výboru (17,30 hod.) a přivítal 
přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání.    
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Stanovení koeficientu daně z nemovitosti 
3. Akční plán města Český Brod na období 2016/2017 
4. VZ – Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Sokolská 
5. VZ – Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení 
6. Návrh na schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2015 
7. Různé 

  
 
1. Minulý zápis 
 
     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. 
 
 
2. Stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti 
 
     Komentář k bodu jednání přednesla paní Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje. Upozornila 
na povinnost předložit návrh na stanovení koeficientu daně z nemovitosti, jako možnost ovlivnění 
příjmu města. Paní Sahulová, na dotaz, upozornila, že obdobně velká města nemají koeficient 
navýšený, částku při různém navýšení koeficientu si netroufá odhadnout, vzhledem  k tomu, že 
město není správcem daně z nemovitosti,  vybranou daň městu přeposílá finanční úřad a město 
nemá informaci o výši předpisu daně z nemovitosti, ani o výši nedoplatků.  
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, nedoporučuje zastupitelstvu města Český Brod stanovit 
koeficient pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2017. Pro případný příští návrh požadují doplnit 
konkrétní výši koeficientu a návrh použití zvýšeného výnosu daně z nemovitosti. 
           8/1/0 
3. Akční plán města Český Brod na období 2016/2017 
 
     Členové finančního výboru se seznámili s předloženým materiálem. Komentář přednesly paní 
Sahulová a paní Dočkalová. Návrh akčního plánu se vztahuje k roku 2016 a roku 2017. Finanční 
výbor projednal materiál, zajímal se o návaznost akčního plánu na rozpočet města a nesoulad 
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ve výši schválených položek rozpočtu v závislosti na položky akčního plánu. V návaznosti 
na Strategický plán města, na základě stanovených priorit na období 2016- 2017 ve spolupráci 
s vedením, odborem rozvoje a požadavků jednotlivých komisí zřízených RM je akční plán 
předkládán zastupitelstvu města. Jedná se o přehled činností a projektů, které budou v následujících 
letech ve městě realizovány a které přispějí k naplnění stanovených cílů ve Strategickém plánu. 
 
Petr Bouchal – příchod 18,00 hod. 
 
     Finanční výbor bere materiál na vědomí. 
 
 
 
4. VZ – Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Sokolská 
 
     S materiálem seznámila přítomné paní Dočkalová. V rozpočtu na rok 2016 je počítáno s částkou 
500 tis. Kč na první etapu rekonstrukce. 2. etapa bude probíhat v roce 2017. Byla projednána 
možnost soutěžit obě etapy společně v roce 2016, s realizací v roce 2016 a v roce 2017, s tím, že 
do rozpočtu 2017 by už byla známa výše investice.  
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje vyhlásit VZ na obě etapy rekonstrukce, s realizací 
na 2 části v roce 2016 a 2017.  
           10/0/0 
 
5. VZ – Školní jídelna, sociální zařízení 
 
     S materiálem seznámila přítomné paní Dočkalová. Jedná se o investiční akci s plánovanou 
realizací v roce 2016 v odhadované celkové výši 1 500 tis. Kč. Rekonstrukce se týká sociálních 
zařízení a topení, dojde ke změně stávajících dispozic. Členy finančního výboru zajímalo 
financování akce, vzhledem ke skutečnosti, že ve stávajícím rozpočtu je v současné době počítáno 
s částkou 500 tis. Kč. Paní Sahulová upřesnila financování akce: 500 tis. Kč schváleno v rozpočtu, 
580 tis. Kč schválená rezerva na investiční výdaje a 500 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2015 
ZŠ Žitomířská. 
 
     Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
 
6. Návrh na schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2015 
 
          Finanční výbor projednal návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 
města za rok 2015. V příspěvkových organizacích MŠ Sokolská, Penzion a domov ANNA a 
ZŠ Tyršova  byl za rok 2015 proveden audit, u ostatních příspěvkových organizacích byly 
provedeny kontroly, které provedly pracovní skupiny složené z členů finančního výboru doplněné 
zaměstnanci finančního odboru. U jednotlivých organizací nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které 
by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.  
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje schválit účetní závěrky příspěvkových organizací 
města Český Brod za rok 2015. 
           10/0/0  
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7. Různé 
 
     Paní Kulhánková využila přítomnosti pana tajemníka k dotazu na zřízení pozice vnitřního 
auditora, kterého finanční výbor již několik let požaduje. Pan Kašpar informoval přítomné 
o nástupu paní Tůmové (od 2.5.2016), která je  v tuto chvíli zaměstnancem projektu „Sdílené 
radosti a strasti II.“  a financovaná z jeho zdrojů a jen na 0,25 úvazku je zaměstnancem mimo 
projekt. Po ukončení projektu v roce 2017 bude zastávat pozici interního auditora. Pan Bulíř 
upozornil na skutečnost, že takto nejsou naplněny požadavky Zákona 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě.  Dle odpovědi pana tajemníka město Český Brod interního auditora 
v této podobě nepotřebuje. 
     Dále nebylo nic do bodu různé. 
 
 
 
Jednání ukončeno 18,47 hod 
 
 
Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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