
Zápis č. 4 z jednání finančního výboru ze dne 27. 2. 2007 
 
 

Přítomni: p. Batela, pí. Kulhánková, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Škorpil, pí. Vagová 
Hosté: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Sahulová 
 
1. Příspěvek Římskokatolické farnosti 
 
     Členové finančního výboru projednali žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek na 
opravu varhan, doplněnou o vyžádané rozpočty. K upřesnění promluvil pan Bc. Nekolný a 
seznámil členy se současnou finanční situací. Členové výboru souhlasí s finanční podporou 
rekonstrukce varhan a navrhují Radě města, aby doporučila Zastupitelstvu města ke schválení 
příspěvek ve výši 300 000,- Kč s tím, že částka 100 000,- Kč bude postkytnuta v roce 2007 a 
částka 200 000,- Kč bude zapracována do rozpočtu roku 2008. V případě potřeby  a 
pozitivního vývoje rozpočtových příjmů je možné zahrnout příspěvek do rozpočtového 
opatření roku 2007. 
 
2. Příspěvky zájmovým organizacím 
 
     Členové finančního výboru projednali došlé žádosti o dotace a navrhují Radě města ke 
schválení přidělení dotací v celkové výši 190 450 ,- Kč v následujícím rozdělení:    
 
TJ Sokol –  soutěž v aerobiku . ……………………..…...………15 000,- Kč 
TJ Slavoj – atletika……………………………………….………20 000,- Kč 
Svaz tělesně postižených………………………………..…………5 000,- Kč 
TJ Sokol – šachový oddíl…………………….………...………… 5 000,- Kč 
TJ Liblice – fotbalový klub……………………………………...20 000,- Kč 
ACFR 11………………………………………………..………….5 000,- Kč 
Junák – stř. 07 Ing. Ládi Nováka…………………..…………...15 000,- Kč 
Sbor dobrovolných hasičů…………………………….………….10 000,- Kč 
OS Magráta…………………………………………….…………12 500,- Kč 
TJ Sokol – florbal…………………………………….……………9 000,- Kč 
TJ Sokol – aerobik………………………………….……………...6 950,- Kč 
TJ Sokol – rodiče a děti, předškoláci…………………… ..……..25 000,- Kč 
TJ Sokol – žactvo ………………………………….……………. 12 000,- Kč 
TJ Sokol – všestrannost…………………………………………. 30 000,- Kč 
 
     Členové finančního výboru navrhují Radě města, aby doporučila Zastupitelstvu města 
ke schválení dotaci ve výši 150 000,- Kč pro městskou gardu, k úhradě nákladů spojených 
s vybavením gardistů, reprezentační výjezd do Bernau a také na výstavbu oplocení městského 
pozemku. Pozemek bude poskytnut na základě Smlouvy o výpůjčce. Další náklady spojené 
s jeho užíváním si bude výpůjčitel hradit sám. V případě schválení bude částka uvolňována 
postupně na základě předložených faktur. 
 
     Dále členové výboru projednali žádost TJ Slavoj – ASPV a Gymnázia Český Brod, 
žádostem nebylo vyhověno, a to vzhledem ke skutečnosti, že nesplňují podmínky „Pravidel 
pro poskytování příspěvků“. 
 
 
 



3. Pravidla pro poskytování příspěvků zájmovým organizacím 
 
     Finanční výbor ve spolupráci  s vedením Města upraví v průběhu  roku 2007 „Pravidla“. 
Zapracuje do podmínek propagaci Města, vyúčtování příspěvku, předběžnou kalkulaci a počet 
členů. Upravená pravidla budou v platnosti od roku 2008. 
 
 
 
 
Předseda finančního výboru: Mgr. Milan Plíva 
Zapisovatelka: Jelínková 
 


