
Zápis č. 20 z jednání finančního výboru ze dne 27.4.2009 
 
 
Přítomni: Mgr. Janík, Mgr. Plíva, pí. Raková, pí. Vagová 
Hosté: Bc. Nekolný, pí. Sahulová, pí. Endrychová 
Omluveni: pí. Kulhánková, Ing. Škorpil 
 
 
 
Předseda finančního výboru zahájil 20. jednání finančního výboru a přivítal přítomné členy, 
které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program 
jednání:    

1. OZV č. 2/2009 – O stanovení místního koeficientu k dani z nemovitosti 
2. Žádost TJ Sokol o finanční spoluúčast na projekt „Rekonstrukce suterénu Sokolovny“ 
3. Informace k výběrovému řízení – Poskytnutí investičního úvěru ve výši 15 000 000 Kč 
4. Žádost TJ Sokol o finanční spoluúčast na projekt výměny oken 
5. Informace o finanční situaci 
 

 
 
1. OZV č. 2/2009 – O stanovení místního koeficientu k dani z nemovitosti 
 
Podrobný komentář k návrhu OZV přednesla paní Endrychová, referent OSMM. Zároveň 
odpověděla na všechny otázky členů FV, týkající se navrhované vyhlášky. Dále paní Sahulová, 
pověřená vedení FO, přednesla stanovisko finančního odboru, který doporučuje navýšení daně 
z nemovitosti, vzhledem ke skutečnosti, že navýšení je v souladu se schváleným rozpočtovým 
výhledem. 
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 2/2009. A pověřuje paní 
Endrychovou zpracováním vhodné prezentace navrhované změny ve výši daně z nemovitosti 
pro rok 2010. 
 
 
2. Žádost TJ Sokol o finanční spoluúčast na projekt „Rekonstrukce suterénu Sokolovny“ 
 
Finanční výbor projednal došlou žádost o spoluúčast k dotaci z fondů EU. TJ bylo doporučeno 
odborné zpracování žádosti, dále zvážení možnosti zapracovat do žádosti i vlastní prostředky a 
spoluúčast jiných subjektů.  
FV doporučuje zastupitelstvu města návrh na poskytnutí finanční spoluúčast schválit. 
 
 
3. Informace k výběrovému řízení – Poskytnutí investičního úvěru 
 
S průběhem výběrového řízení seznámila členy finančního výboru paní Sahulová. Vzhledem ke 
skutečnosti, že do výběrového řízení došla pouze jedna nabídka, neměla komise možnost 
srovnání.  
Finanční výbor bere na vědomí doporučení výběrové komise a souhlasí s postupem rady města 
zrušit výběrové řízení a vyhlásit nové s podmínkami, dle přílohy. 
 
 
 



4. Žádost TJ Sokol na projekt výměny oken 
 
TJ Sokol žádá zvážení poskytnutí finančních prostředků, jako spoluúčast na projekt výměny 
oken v budově bývalé restaurace Slavoj. Dle žádosti na tento projekt TJ získala dotaci od 
Středočeského kraje ve výši 120 000 Kč, což je cca 30 % nákladů.  
Finanční výbor, po projednání, nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků. Doporučil 
žadateli zvážit možnost rozdělení akce na 2 etapy, čímž by část finančních prostředků hradila 
TJ až v příštím roce. 
 
 
 
5. Informace o finanční situaci 
 
S finanční situací města Český Brod seznámila finanční výbor paní Sahulová. Členové 
finančního výboru berou informaci na vědomí.  
 
 
 
 
 
 
 
Předseda finančního výboru: Mgr. Milan Plíva 
Zapisovatelka: Martina Jelínková 


