
Zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne 30.11.2011 
 

 

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

Hosté: Mgr. Janík, Bc. Nekolný, pí. Sahulová 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 5. jednání finančního výboru a přivítala přítomné 

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

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

1. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2012 

2. Návrh přílohy č. 3 OZV č. 5/2010 -  O místním poplatku za nakládání 

s komunálním odpadem na rok 2012 

3. Návrh schválení maximální ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 

2012 

4. Návrh stanovení maximální ceny vodného a stočného na rok 2012 

5. Informace: 1. SčV, a.s. – předplacené nájemné 

6. „Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na rok 2012“ 

 

 

 

1. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2012 

     S rozsahem návrhu rozpočtového provizoria a s důvody pro rozpočtové provizorium 

seznámila členy paní Sahulová, vedoucí finančního odboru. 

 

Usnesení 

     Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit rozpočtové 

provizorium na rok 2012.         5/0/0 

 

 

2. Návrh přílohy č. 3 OZV č. 5/2010 - O místním poplatku za nakládání s komunálním 

odpadem na rok 2012 

     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.  

 

Usnesení 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit přílohu č. 3 OZV  

č.5/2010 - O místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem v projednaném znění. 

            5/0/0 

 

3. Návrh maximální ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2012 

     Členové finančního výboru projednali návrh na maximální ceny za odvoz odpadu  

pro podnikatele na rok 2012, pro tento rok se nepředpokládá navýšení. Cena pro podnikatele je 

stanovena na základě kalkulací.   

 

Usnesení  

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

ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2012.     5/0/0 

 

 



4. Návrh stanovení maximální ceny vodného a stočného na rok 2012 

     Na základě smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského majetku města Český 

Brod je předložen návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2012.Přílohou návrhu jsou 

kalkulace na rok 2012 s komentářem provozovatele 1. SčV, a.s.. Komentář k návrhu přednesla 

paní Sahulová a seznámila členy se skutečnostmi, které mají vliv na vývoj ceny vody.  

 

Usnesení 

     Návrh na ceny vodného a stočného na rok 2012 členové finančního výboru projednali a 

doporučují tento návrh  ke schválení zastupitelstvu města.     5/0/0 

 

 

5. Informace: 1. SčV, a.s.  – předplacené nájemné 

     Paní Sahulová seznámila členy finančního výboru o jednání se zástupci 1. SčV, a. s. ohledně 

možnosti čerpání předplaceného nájemného ve výši 14 mil. Kč, které by bylo použito 

k financování výstavby vodovodu a kanalizace ve Štolmíři.  

 

 

6. „Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na rok 2012“ 

     Pan místostarosta Janík seznámil přítomné členy s plánovanými změnami v poskytování 

dotací na rok 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že materiál nebyl dodán s dostatečným 

předstihem, domluvili se členové finančního výboru, že odloží projednávání tohoto materiálu 

na příští jednání výboru. 

 

 

 

 

 

 

  

Předsedkyně finančního výboru: Ludmila Raková 

Zapisovatelka: Martina Jelínková 

 

 

 

 
 


