
Zápis č. 12 z jednání finančního výboru ze dne 18.3.2013 
 

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

Hosté: pí. Sahulová 

Omluveni: p. Batela 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 12. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a 

přivítala přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání, do kterého (na podnět 

paní Sahulové) požádala doplnit ještě další body programu. Členové finančního výboru schválili 

program jednání:    

Program jednání: 

 1. Plán činnosti 

 2. Návrh na rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 

 3. Pravidla sociálního fondu 

 4. Různé 

 

1. Plán činnosti 

 

     Finanční výbor projednal plán činnosti a navrhuje doplnit jej o plán kontrol dle 

následujícího seznamu: 

- kontrola poskytnuté dotace z programu č. 1 Pravidel – SK Český Brod 

- kontrola poskytnuté dotace z programu č. 2 Pravidel – OS Corridoor 

- kontrola nápravných opatření po provedeném auditu v PO Technické služby 

- kontrola realizace investice a pořízení vybavení MŠ Liblice 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění plánu činnosti 

finančního výboru na rok 2013 o plán kontrol dle zápisu.     4/0/0 

 

2. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013 

 

     S návrhem rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 seznámila přítomné členy paní 

Sahulová. Jedná se o úpravu výše příspěvku na výkon státní správy dle rozhodnutí, zařazení 

investičního příspěvku Českých drah na realizaci P+R a předpokládané snížení čerpání 

kontokorentu a schváleného úvěru na Přednádraží, dále se jedná o přesun prostředků  

z položky rozpočtu ošatné  uvolněných zastupitelů a zaměstnanců do tvorby sociálního fondu. 

Členové finančního výboru takto navrhované rozpočtové opatření projednali. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit takto navržené 

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013.       4/0/0 

 

 

3. Pravidla sociálního fondu 

 

     Členové finančního výboru projednali navrhovaná pravidla sociální fondu. V souvislosti 

s pravidly dochází k přesunu prostředků z položky rozpočtu ošatné ve výši 280 tis. Kč 

za zaměstnance a 40 tis. Kč za uvolněné zastupitele do položky tvorby sociálního fondu. 

Po projednání doporučují členové finančního výboru upravit článek 4, aby nebyl specifikován 

poskytovatel služby: 



4. Fakultativní příspěvek na další požitky 

.....  a) Jazykové kurzy 

 b) Předplatné na kulturní pořady 

 c) Předplatné na sportovní a regenerační služby 

 

Usnesení:  

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla 

sociálního fondu s doporučenými změnami dle zápisu.         4/0/0 

 

4. Různé 

     Členové finančního výboru jednali o tvorbě rozpočtu, respektive o konstrukci 

schvalovaného rozpočtu, aby byla jasná i laikům. Předsedkyně finančního výboru vznesla 

dotaz, zda lze oddělit náklady na státní správu a samosprávu. Případně zda lze zapojit výstupy 

BMI (benchmarkingová iniciativa), které úřad každoročně zpracovává. Požadují k dispozici 

tabulky nákladů na státní správu z BMI a metodiku tvorby k dalšímu návrhu rozpočtu.  

     Paní Kulhánková informovala přítomné členy o jednání Komise pro přidělení finančních 

prostředků Programů pro podporu..., které proběhlo minulý týden. V souvislosti s tím 

projednali podnět neziskových organizací, zda by nebylo možné zvážit umožnění čerpání 

dotace na věcné dary (poháry, plakety, ...). Finanční výbor navrhuje tuto možnost upravit 

v Programech. 

     Dále upozornila paní Sahulová na některé nesrovnalosti ve vyúčtování dotací z roku 2012. 

Předsedkyně výboru paní Kulhánková navrhuje jednat o vyúčtováních na příštím jednání 

finančních výboru. 

 

 

Jednání ukončeno 18,45 hod. 

 

 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

 

Zapisovatelka finančního výboru : Martina Jelínková  

 


