
Zápis č. 23 z jednání finančního výboru ze dne 19.10.2009 
 
 
Přítomni: p. Batela, pí. Kulhánková, Mgr. Plíva, Ing. Škorpil, pí. Vagová 
Hosté: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Sahulová 
Omluveni: Mgr. Janík, pí. Raková,  
 
Předseda finančního výboru zahájil 23. jednání finančního výboru a přivítal přítomné členy, 
které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program 
jednání:    
 1.   Žádost TJ Slavoj Český Brod 

2. Žádost římskokatolické farnosti Český Brod 
3. Příspěvky zájmovým organizacím 
 

 
1. Žádost TJ Slavoj 
 
     Členové finančního výboru projednali žádost TJ Slavoj Český Brod. Vyslechli komentář 
paní Sahulové, pověřené vedením finančního odboru, která přislíbení spoluúčasti 
nedoporučuje, jelikož město do rozpočtu na rok 2010 hledá zdroje na financování vlastních 
investičních akcí.  
     Členové finančního výboru nicméně chápou nutnost poskytnutí příslibu spoluúčasti, který 
TJ Slavoj potřebuje k podání žádosti. Z bouřlivé diskuse vzešlo několik návrhů, které členové 
finančního výboru neschválili nadpoloviční většinou všech členů, nakonec došlo ke sjednocení 
názorů a návrh byl schválen. 
     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti TJ Slavoj (čj. 16337 ze dne 
16.10.2009) spoluúčastí 20% z celkově přiznané částky dotace. 
 
 
2. Žádost římskokatolické farnosti Český Brod 
 
     Členové finančního výboru projednali žádost římskokatolické farnosti na pokračování 
obnovy presbytáře kostela sv. Gotharda v Českém Brodě.  
     Finanční výbor, po projednání, vzhledem k finanční situaci a skutečnosti, že 
římskokatolické farnosti Český Brod byly přislíbeny finanční prostředky jako spoluúčast 
k dotaci z Programu regenerace a tato jim v letošním roce nebyla poskytnuta, doporučuje radě 
města této žádosti nevyhovět. 
 
 
3. Příspěvky zájmovým organizacím 
 
     Členové finančního výboru projednali došlé žádosti o dotace a navrhují radě města 
ke schválení přidělení dotací v celkové výši 90 000 Kč v následujícím rozdělení:    
 
Svaz tělesně postižených       8 000 Kč 
Fotbalový klub Č. Brod     13 000 Kč 
TJ Sokol Český Brod      17 000 Kč 
Basketbal klub        7 000 Kč 
Junák – středisko Psohlavci     20 000 Kč 
OS Magráta       25 000 Kč 



     Dále členové finančního výboru projednali žádost CTK – ACFR 11, TJ Slavoj Český Brod a 
Guardia Broda Bohemicalis. V 2. kole nebyla dotace těmto organizacím poskytnuta a bude jim 
doporučeno požádat si  v roce 2010. 
 
 
Předseda finančního výboru: Mgr. Milan Plíva 
Zapisovatelka: Martina Jelínková 


