
Zápis č. 13 z jednání finančního výboru ze dne 11.6.2013 
 

Přítomni: Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, MUDr. Štěpán, Ing. Záhrobská 

Hosté: Bc. Nekolný, pí. Sahulová 

Omluveni: pí. Raková 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 13. jednání finančního výboru (17,40 hod.) a 

přivítala přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání:    

Program jednání: 

1. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2014 

2. Informace odboru rozvoje 

3. Návrh na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Český Brod za rok 

2012 

4. Návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Český Brod 

za rok 2012 

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

6. Informace - různé 

  

 

1. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2014 

 

     Finanční výbor projednal navrhované navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

pro rok 2014. Komentář přednesla paní Sahulová, vyjádřila se k možnosti navýšení 

na koeficient 2, při současném zrušení místního poplatku za odpad. Dle jejího vyjádření nelze 

toto dávat do spojitosti, nezasahuje stejné cílové skupiny, zároveň by mohlo dojít (při zrušení 

poplatku za odpad) ke snížení motivace odpad třídit. Vedoucí finančního odboru v současné 

situaci nedoporučuje navyšovat daň z nemovitosti. Většina přítomných členů finančního 

výboru by nedoporučila navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2014.  

                      3/0/1 

Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovali všichni přítomní.  

 

 

2. Informace odboru rozvoje 

 

     Finanční výbor bere na vědomí informace poskytnuté odborem rozvoje. K těmto 

informacím nepřijímá žádné stanovisko. Pro budoucí vyhlašování veřejných zakázek 

požaduje finanční výbor informace k projednání již ve fázi zadávacího stavu, jelikož po 

zveřejnění veřejných zakázek není možnost jejich připomínkování případné upravování. Bc. 

Nekolný seznámil členy finančního výboru s dalšími možnými zakázkami, u kterých se 

předpokládá výběrové řízení nad 500 tis. Kč (zateplení školní jídelny, zateplení MŠ Sokolská, 

zateplení budov čp. 56, čp. 70 a čp. 1, rekonstrukce komunikace Jatecká a V Chobotě). 

 

 

3. Návrh na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Český Brod za rok 2012 

 

     Finanční výbor projednal návrh na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města 

za rok 2012, komentář přednesla paní Sahulová. Na podnět Mgr. Bulíře požaduje finanční 

výbor zapracovat do textové části komentáře vyjádření k případným rizikům zmíněným 

v auditorské zprávě a na podnět paní Kulhánkové požaduje finanční výbor doplnit závěrečný 

účet tabulkou pohledávek po splatnosti (rozklíčit podle doby po splatnosti). 



Usnesení:  

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města, po doplnění požadavků vyplývajících 

z jednání, schválit návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Český Brod za rok 2012. 

                4/0/0 

 

4. Návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Český Brod 

     za rok 2012  

 

 

     Členové finančního výboru projednali návrh na schválení účetních závěrek za rok 2012. 

V organizacích dochází k přezkumu hospodaření pravidelně 1x za tři roky, jejich výsledkem 

je auditorská zpráva. Z jednání vyplynul požadavek účasti již při tvorbě rozpočtu, pokud má 

finanční výbor doporučit schválení účetní závěrky. Dále finanční výbor požaduje od 

příspěvkových organizací výroční zprávu, ze které bude patrno i meziroční srovnání. Paní 

Sahulová doplní materiál o komentář k jednotlivým účetním závěrkám a vyzve příspěvkové 

organizace k doložení výročních zpráv. 

 

Usnesení: 

    Finanční výbor, po projednání, doporučuje schválit účetní závěrky příspěvkových 

organizací za rok 2012.         4/0/0 

 

 

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

 

     S návrhem rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 seznámila přítomné členy paní 

Sahulová. V příjmech dochází k navýšení položky doplatku za žáky za rok 2012 a snížení 

čerpání dotace na akci Přednádraží (vlivem snížení ceny investice). Došlo k přesunu realizace 

projektu Zlepšení mikroklimatických podmínek z investičních výdajů do provozních, 

v provozních výdajích se dále navyšuje položka opravy a údržby budov čp. 70  a čp. 56, 

z důvodu realizace výměny podlah v budově čp. 70. V investičních výdajích dochází 

ke snížení ceny realizace akcí Přednádraží dle dodatku smlouvy, zařazení investiční akce 

Výměna oken ZŠ Tyršova a zařazení investičního příspěvku pro technické služby (jako 

spoluúčast k dotaci) na zakoupení svozového vozu. Dále byla nově zařazena investiční akce 

rekonstrukce povrchů Bulharská (po opravě kanalizace) a dochází k navýšení výdajů 

na výpočetní techniku (zvýšení bezpečnosti a stability sítě). Členové finančního výboru takto 

navrhované rozpočtové opatření projednali. Dotazy, týkající se příspěvku na žáky a převodů 

tržeb z hospodářských středisek, zodpověděla paní Sahulová. 

 

Usnesení: 

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

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2013.       4/0/0 

 

 

6. Informace - různé 

 

     Předsedkyně finančního výboru znovu vznesla požadavek na výstupy BMI 

(benchmarkingová iniciativa), ze kterých by bylo možno porovnat náklady na státní správu a 

samosprávu. Ing. Kašpar slíbil výstupy z BMI zpracovat a rozeslat členům finančního výboru 

do 30. 06. 2013. 



     Členové výboru projednali nutnost doplnit finanční výbor o chybějícího člena a navrhují 

na nového člena pana Petra Nováka, bytem Tuchorazská 563, Český Brod. 

     Finanční výbor projednal žádost SDH Český Brod o změnu účelu čerpání dotace 

poskytnuté z programů „Pravidel“.  Členové finančního výboru chápou, že k situaci nedošlo 

vinou organizace, nicméně je třeba nevyčerpanou část dotace vrátit a požádat si znovu 

v podzimním kole podávání žádostí, kdy nevidí důvod jejich žádosti nevyhovět. 

     Pan starosta seznámil finanční výbor s výsledkem kontroly finančního úřadu, která 

proběhla v minulých týdnech, a ze které vzešla dvě doporučení. Členové finančního výboru 

projednali doporučení týkající se památek na pozemcích města. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města vzetí do majetku drobných 

sakrálních staveb (jedná se o 14 staveb na pozemcích města a o 2 na cizím pozemku, u 

kterých je třeba vyvolat jednání).          4/0/0 

 

     Dále projednali možnost schválení rozpočtového opatření radou města v případě, že bude 

dotace z jiného rozpočtu poskytnuta koncem kalendářního roku.  

 

Usnesení: 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města delegovat na radu města pravomoc schválit 

rozpočtové opatření týkající se přijetí dotace z jiných rozpočtů od termínu posledního řádného 

zastupitelstva města do 31. 12. příslušného kalendářního roku.    4/0/0 

 

 

Jednání ukončeno 19,15 hod 

 

 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  

 


