
Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 29.11.2010 
 

 

Přítomni: Mgr. Bulíř, p. Franěk, pí. Kulhánková, pí. Raková, MUDr. Štěpán, Ing. Záhrobská  

Hosté: Mgr. Janík, pí. Sahulová 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 1. jednání finančního výboru a přivítala přítomné 

členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání, doplněné oproti původně navrhovaným 

o další dva body. Členové finančního výboru schválili program jednání v tomto pořadí:    

1. Schválení jednacího řádu 

2. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2011 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za VHP a jiná 

TZH 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku za nakládání 

s komunálním odpadem 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místních poplatcích 

6. Návrh na maximální ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2011 

7. Návrh stanovení maximální ceny vodného a stočného na rok 2011 

8. Plán činnosti 

 

 

1. Schválení jednacího řádu 

     Členové finančního výboru schválili jednací řád finančního výboru. Jednací řád je nedílnou 

součástí originálu zápisu. 

 

2. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2011 

     S rozsahem návrhu rozpočtového provizoria a s důvody pro rozpočtové provizorium 

seznámila členy paní Sahulová, vedoucí finančního odboru. 

     Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit rozpočtové 

provizorium na rok 2011. 

 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za VHP a jiná TZH 

     S návrhem OZV č. 4/2010 o místním poplatku za VHP a jiná TZH seznámila členy paní 

Sahulová. OZV vychází ze změny zákona, který obcím od 1.1.2011 umožňuje zpoplatnit i jiná 

technická herní zařízení – videoterminály, které jsou povolovány ministerstvem financí a tím 

zvýšit výnosnost místního poplatku. 

     Členové finančního výboru, po projednání, doporučují zastupitelstvu města schválit OZV 

č. 4/2010 v předloženém znění. 

 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku za nakládání 

s komunálním odpadem 

     Ke změně OZV dochází v souvislosti s ukončením platnosti zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků k 31.12.2010 a platností Daňového řádu od 1.1.2011. Sazba poplatku 

je v maximální výši 500 Kč na obyvatele a rok. Částka se skládá z pevné části ve výši 250 Kč a 

z části pohyblivé, podložené kalkulací nákladů na nakládání s netříděným odpadem (do max. 

výše 250 Kč). Vznesené dotazy zodpověděla paní Sahulová. Do návrhu bude též zapracována 

připomínka Mgr. Bulíře, týkající se upřesnění formulace v příloze č. 3 (Výše poplatku dle čl. 6 

odst.1) činí pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011  500 Kč na osobu a rok). 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV  č. 5/2010 

o místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem v projednaném znění. 



 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místních poplatcích 

     Návrh vyhlášky o místních poplatcích ruší vyhlášku č. 1/2010. OZV č. 6/2010 o místních 

poplatcích, který je navržen se stejnými lhůtami a sazbami, mění se pouze odstavce týkající se 

vymáhání nedoplatků a to vzhledem k ukončení platnosti zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků k 31.12.2010 a platností Daňového řádu od 1.1.2011. 

K dotazu paní Kulhánkové zda město využívá možnosti nezaplacený poplatek zvýšit až na 

trojnásobek, bylo paní Sahulovou vysvětleno, že z hlediska vymožitelnosti je lepší této 

maximální výše nevyužívat. K dotazu pana Fraňka zda by nebylo možné od poplatku 

za užívání veřejného prostranství osvobodit přenosné reklamní zařízení či zboží na chodníku 

bylo vysvětleno, že zvláštní užívání komunikace (a v jakém rozsahu) povoluje OD, FO vybírá 

místní poplatek (na základě m²), tento má spíše regulační význam než je finanční přínos. 

     Finanční výbor návrh vyhlášky projednal  a doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV 

č. 6/2010 o místních poplatcích v předloženém znění. 

 

6. Návrh maximální ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2011 

     Členové finančního výboru projednali návrh na maximální ceny za odvoz odpadu  

pro podnikatele na rok 2011. Cena pro podnikatele je stanovena na základě kalkulací. Finanční 

výbor požaduje v kalkulacích upřesnit položku počet km na jednotlivé svozy (zda se jedná 

o více cest, popř. cestu po městě). Dále požadují uvést konkrétní cenu k tzv. paušálnímu 

poplatku, kdy podnikatelé za stanovenou cenu mohou využívat k ukládání tříděného odpadu 

systém kontejnerových míst ve městě Český Brod. 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh maximální 

ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2011. 

 

7. Návrh stanovení maximální ceny vodného a stočného na rok 2011 

     Přílohou návrhu jsou kalkulace na rok 2011 s komentářem provozovatele 1. SčV, součástí je 

též tabulka vývoje cen od roku 2005 a tabulka vývoje sledovaných nákladů – vodné, stočné. 

Komentář k návrhu přednesla paní Sahulová a seznámila členy se skutečnostmi, které mají vliv 

na vývoj ceny vody.  

     Návrh na ceny vodného a stočného na rok 2011 členové finančního výboru projednali a 

doporučují tento návrh  ke schválení zastupitelstvu města. 

 

 

8. Plán činnosti 

     Členové výboru byli seznámeni s plánem činnosti a tento schvalují v předloženém znění. 

Plán činnosti je nedílnou součástí originálu zápisu. 

 

           

 

 

  

Předsedkyně finančního výboru: Ludmila Raková 

Zapisovatelka: Martina Jelínková 

 

 

 

 
 


