
Zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 10.9.2012 
 

 

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

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

Omluveni: p. Batela 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 8. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a 

přivítala přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního 

výboru schválili program jednání:    

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012 

2. Informace – výběrové řízení úvěr 

3. Informace – návrh Dohody o narovnání 

4. Informace – různé  

 

 

 

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012 

 

 

     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012. 

Podrobný komentář přednesla paní Sahulová a zodpověděla na všechny dotazy členů 

finančního výboru. Rozpočtové opatření se skládá z rozpočtových změn založených na 

skutečnostech zjištěných do 31.7.2012. V příjmech se jedná převážně o snížení některých 

daňových příjmů, zařazení přijatých účelových dotací a vyřazení plánovaných příjmů  

(proplacení dotací, vzhledem k posunu termínů žádostí o platbu bude realizováno v roce 2013). 

V provozních výdajích se jedná o navýšení provozního příspěvku MŠ Liblice (zajištění 

provozu nové třídy a částečné vybavení prostor zahrady), převod přijaté dotace pro ZŠ 

Tyršova, zařazení položky úroky z úvěru intenzifikace ČOV (hrazeny z dotace MZe), zařazení 

položky DSP, navýšení položky příspěvky neziskovým organizacím a spoluúčast k dotaci na 

probíhající realizaci projektu vzdělávání úředníků. V investičních výdajích se jedná převážně o 

zařazení přiznaných dotací a úpravu rozpočtu nákladů na jednotlivé investiční akce dle 

skutečnosti. 

 

Usnesení 

    Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 2 na rok 2012 v předloženém znění.      5/0/0 

    

   

2. Informace – výběrového řízení úvěr     

 

     Paní Sahulová informovala členy finančního výboru o chystaném výběrovém řízení 

„Poskytnutí úvěru pro město Český Brod“. Jedná se o nadlimitní výběrové řízení na služby, 

které spočívají v poskytnutí investičního bankovního úvěru Městu Český Brod na financování 

investiční akce „Rekonstrukce Přednádraží Český Brod“. Členem komise pro otevírání obálek  

bude za finanční výbor paní Kulhánková a paní Raková jako náhradník. 

 

     

 

 



3. Informace – návrh Dohody o narovnání 

 

     Paní Sahulová seznámila členy finančního výboru s návrhem Dohody o narovnání, týkající 

se závazků a pohledávek města Český Brod a Českobrodské nemocnice, s. r. o.. V návrhu 

dohody jsou určité nesrovnalosti, které je třeba odstranit.  

     Finanční výbor navrhuje svolat společné jednání pracovní skupiny pro správu areálu 

nemocnice se členy finančního výboru, ve chvíli, kdy budou známy nové skutečnosti. 

 

 

4. Informace - různé 

     

     Bc. Jakub Nekolný informoval členy finančního výboru o změně Zákona 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, s čímž souvisí změna obecně závazné vyhlášky. 

     Finanční výbor navrhuje zpracovat OZV o místním poplatku do konce roku 2012. Návrh 

vyhlášky zpracuje za finanční odbor paní Kokešová, ve spolupráci s OŽPZ a technickými 

službami. 

     Dále členové finančního výboru projednávali plán kontrol. Předsedkyně finančního výboru 

paní Kulhánková doporučuje zařadit do plánu kontrol, souvisejících s činností výboru, kontrolu 

přestavby MŠ Liblice. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19,05 hod. 

       

 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

           

Zapisovatelka: Martina Jelínková 

 

 

 

 
 


