
Zápis č. 4 z jednání finančního výboru ze dne 19.9.2011

Přítomni: p. Batela, pí. Kulhánková, pí. Raková, Ing. Záhrobská 
Hosté: Bc. Nekolný, pí. Sahulová

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 4. jednání finančního výboru, přivítala přítomné 
členy a konstatovala, že jsou přítomni 4 členové výboru (dle presenční listiny), což je 
nadpoloviční většina a jednání je usnášeníschopné. Dále členy vyzvala k doplnění 
a odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program jednání:   

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 na rok 2011
2. Návrh na vydání OZV Města Český Brod o regulaci povolování a provozu 

VHP a VLT

K jednotlivým bodům programu:

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 na rok 2011

     Komentář k rozpočtovému opatření č. 2 přednesla paní Sahulová. V navrhovaných změnách 
v příjmech dochází pouze ve změně druhu příjmu a k zapracování dotací, které město 
v průběhu roku obdrželo (Ekologické školství v Norsku, Farmářské trhy a Přívětivý Český 
Brod). V provozních výdajích dochází mimo jiné k navýšení prostředků osobní náklady na 
původní výši (obsazení volných pracovních pozic),  na opravu komunikací a chodníků 
(chodník Tuchorazská – přechod do parku) a prostředků na opravy a údržbu budov (souvisí 
s vybudováním technologického centra). Investiční výdaje byly upraveny na základě upřesnění 
plánovaných investic, doplnění VO Zborovská, zpomalovací ukazatele Zborovská, Palackého, 
rekonstrukce v budově SEŠ Liblice – plánovaná MŠ, vyřazení investice rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace M. Majerové. V průběhu jednání zodpověděla paní Sahulová všechny 
dotazy členů finančního výboru.

Usnesení
     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 
2011 v předloženém znění. 4/0/0

2. Návrh na vydání OZV Města Český Brod o regulaci povolování a provozu VHP a VLT

     Finanční výbor vyslechl komentář paní Sahulové týkající se povolování VHP a VLT a 
projednal návrh OZV týkající se regulace povolování a provozu VHP a VLT. 

Usnesení
     Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu města schválit OZV v této podobě a navrhuje 
dopracovat podmínky provozování VHP, a to jak vymezení místa provozování, tak provozní 
doby. 4/0/0

Předsedkyně finančního výboru: Ludmila Raková
Zapisovatelka: Martina Jelínková




