
Zápis č. 25 z jednání finančního výboru ze dne 9.12.2009

Přítomni: pí. Kulhánková, Mgr. Plíva, Ing. Škorpil, pí. Vagová
Hosté: pí. Sahulová
Omluveni: Mgr. Janík

Předseda finančního výboru zahájil 25. jednání finančního výboru a přivítal přítomné členy, 
které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program 
jednání:   

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 3 na rok 2009
2. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2010
3. Návrh na rozpočtový výhled 2010 – 2013
4. Stanovení výše místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 

2010
5. Informace o rozdělení domu č. p. 12 s budoucím záměrem prodeje části domu

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 3 na rok 2009

     Předložený návrh na rozpočtové opatření byl projednán. Komentář přednesla paní Sahulová, 
pověřená vedením finančního odboru.
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové 
opatření č. 3 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

2. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2010

     Členové finančního výboru byli seznámení s důvody pro rozpočtové provizorium 
a doporučují zastupitelstvu města Český Brod schválit rozpočtové provizorium na rok 2010.

3. Návrh na rozpočtový výhled 2010 – 2013

     Členy finančního výboru s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2010 – 2013 seznámila
paní Sahulová. Rozpočtový výhled byl sestaven především s cílem zabezpečit vyrovnané 
hospodaření, zajistit provoz zřízených příspěvkových organizací, provoz úřadu a plánování 
investičních akcí města. Vychází z porovnání závěrečných účtů za předcházející období, 
schváleného aktuálního rozpočtu a jeho průběžného hodnocení. Nejzávažnější změnou 
v rozpočtovém výhledu pro roky 2010 – 2013 je zapracování splátek nově přijatého 
investičního účelového úvěru na realizaci akce rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulic Krále 
Jiřího a Zborovská .
     Předložený návrh na rozpočtový výhled byl projednán a finanční výbor doporučuje 
zastupitelstvu tento návrh schválit.

4. Stanovení výše místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2010

      Finanční výbor projednal výši místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem
na rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města tento návrh schválit.



5. Informace o rozdělení domu č. p. 12 s budoucím záměrem prodeje části domu

     Předseda finančního výboru informoval ostatní členy s usnesením rady města č. 89/2009, 
kdy rada města souhlasí s rozdělením domu č.p. 12 s budoucím záměrem prodeje části domu.

           

Předseda finančního výboru: Mgr. Milan Plíva
Zapisovatelka: Martina Jelínková




