
Zápis č. 11 z jednání finančního výboru ze dne 10. 12. 2007 
 
 

Přítomni: pí. Batela, pí. Kulhánková, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Škorpil, pí. Vagová 
Hosté: p. Fischer, pí. Sahulová 
 
 
 
      Členové finančního výboru odsouhlasili rozšíření programu jednání o bod č. 5 – Žádost 
Římskokatolické farnosti v Českém Brodě týkající se obnovy a zpřístupnění zvonice. 
 
 
1. Návrh na rozpočtové opatření č. 6 na rok 2007 
 
     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového opatření č.6 k rozpočtu na rok 
2007. Navrhované změny zdůvodnila a vysvětlila paní Sahulová, pověřená vedením 
finančního odboru.  
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření č. 6 na rok 2007. 
 
2. Návrh na pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2008 
      
     Členové finančního výboru byli seznámeni s důvody pro rozpočtové provizorium a 
doporučují  tento návrh ke schválení. 
 
3. Návrh na stanovení ceny vodného a stočného na rok 2008 
 
     Členové finančního výboru projednali návrh na stanovení ceny vodného a stočného na rok 
2008 a doporučují zastupitelstvu města schválit ceny vodného a stočného pro rok 2008. 
 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky – nakládání s odpady  a stanovení maximálních cen    
za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2008 
 
     S návrhem OZV – nakládání odpady na rok 2008 a s návrhem maximálních cen za odvoz 
odpadu pro podnikatele na rok 2008 seznámila členy finančního výboru paní Sahulová. Pro 
členy finančního výboru byly  informace poskytnuté ředitelkou TS, proč se cena pro 
podnikatele navyšuje zrovna o 20 %, nedostačující. Podle sdělení paní Sahulové, 
Ing. Plášilová přislíbila osobní účast na jednání zastupitelstva dne 12. 12. 2007. 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV – nakládání 
s odpady a  stanovení maximálních cen pro podnikatele na rok 2008 schválit po zdůvodnění 
ředitelkou TS.  
 
5. Žádost Římskokatolické farnosti v Českém Brodě 
 
    Se žádostí týkající se obnovy a zpřístupnění zvonice u kostela sv. Gotharda v Českém 
Brodě seznámil přítomné předseda finančního výboru Mgr. Plíva. Členové finančního výboru 
projednali žádost, seznámili se s návrhem na vytvoření pracovní skupiny, zvážili možnosti 
získání dotace ze strukturálních fondů EU a její případný  dopad na zatížení rozpočtu Města 
Český Brod, možnosti využití zrekonstruované zvonice a náklady na následný provoz. 
 



     Finanční výbor nechává na zvážení  zastupitelstva města schválit záměr města Český Brod 
stát se realizátorem a žadatelem o dotaci ze strukturálních fondů EU včetně provozování 
tohoto objektu. 
 
 
 
Předseda finančního výboru: Mgr. Milan Plíva 
Zapisovatelka: Martina Jelínková 
 


