
Zápis č. 10 z jednání finančního výboru ze dne 21.1.2013 

 

Přítomni: pí. Kulhánková, pí. Raková, MUDr.Štěpán, Ing. Záhrobská 

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

Omluveni: p. Batela, Mgr. Bulíř 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 10. jednání finančního výboru (17,05 hod.) 

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

výboru schválili program jednání: 

 1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2013 

 2. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na rok 2014 – 2017 

 3. Informace – ostatní  

Dále paní Kulhánková upozornila přítomné o vzdání se členství ve finančním výboru, které 

obdržela od pana Fraňka. 

 

1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2013 

 

     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočet pro rok 2013 

je navržen jako schodkový. Navržený schodek vznikne čerpáním investičního úvěru 

na rekonstrukci Přednádraží. Komentář k návrhu rozpočtu přednesla paní Sahulová, pověřená 

vedením finančního odboru. V navržených příjmech jsou zohledněny změny daňových 

zákonů pro rok 2013, jsou zde zapracovány výnosy z VHF a významnou položku tvoří i daň 

z nemovitosti. Správní poplatky jsou sníženy na základě skutečnosti roku 2012. Podstatnou 

položku příjmu tvoří i předpokládané dotace, z nichž nejvyšší položkou je 42 600 tis. 

předpokládané čerpání dotací na realizaci Přednádraží. V souvislosti s projednáváním 

příjmové části rozpočtu, upozornila paní Sahulová, že od roku 2013 bude třeba jednat 

s okolními obcemi, jejichž žáci navštěvují školu v Českém Brodě o formě příspěvku žáky, 

jelikož od roku 2013 nevyplývá povinnost přispívat na žáky ze zákona.      

     Návrh rozpočtu pro provozní výdaje lze považovat za úsporný, provoz příspěvkových 

organizací bude finančně zajištěn buď ve výši roku 2012 nebo s mírným navýšením. Provozní 

výdaje jsou navrženy ve výši, která zajistí bezproblémový chod městského úřadu. 

     Investice jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi 

k akcím podpořeným již přiznanými či žádanými dotacemi. Nejvýznamnější akcí je 

rekonstrukce Přednádraží, dále pak zateplení budovy ZŠ Žitomířská a dofinancování 

investiční akce vodovod a kanalizace Štolmíř, příprava investiční akce rekonstrukce školní 

jídelny a plánovaná spoluúčast k dotaci na liniovou zeleň. Celková výše plánovaných investic 

na rok 2013 je výrazně vyšší než v roce 2012 a financování bude pro město Český Brod 

představovat velkou zátěž. 

     Po přednesení komentáře zodpovídala paní Sahulová na vznesené dotazy členů finančního 

výboru týkající se, mimo jiné, výše provozního rozpočtu kapitol jejichž správcem je pan 

tajemník. Jedná se o spoluúčasti k projektům výzva č. 53 – Efektivní úřad a výzva č. 69 – 

Vzdělávání, zde jsme se k spoluúčasti zavázali přijetím dotace, dále pak položka konzultační, 

poradenské a právní služby a vzdělávání úředníků, kde došlo k navýšení oproti schválenému 

rozpočtu roku 2012.  

 

 

V 19,00 hodin odchází MUDr. Štěpán. Od této doby není finanční výbor usnášeníschopný. 



     Členové finančního výboru vyjádřili nespokojenost s předloženou formou rozpočtu na rok 

2013 a do příštího jednání požadují doplnit poslední rozpočtové opatření roku 2012 ke 

srovnání s navrženým rozpočtem, dále pak v návrhu rozpočtu postrádají položku investiční 

dotace pro neziskové dotace a doporučují vyzvat jednotlivé správce kapitol, zda nepřehodnotí 

výši jednotlivých provozních výdajů a požadují do rozpočtu roku 2013 zařadit položku 

investiční dotace neziskovým organizacím ve výši 500 tis. Kč. 

 

Termín příštího jednání 28.1.2013 v 17,00 hodin. 

 

Jednání ukončeno 19,20 hod. 

 

 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

 

Zapisovatelka finančního výboru : Martina Jelínková  

 


