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Zápis č. 16 z jednání finančního výboru ze dne 14.10.2013 

 
 

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

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

Omluveni: p. Batela 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 16. jednání finančního výboru (17,40 hod.) a přivítala 

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

schválili program jednání:    

Program jednání: 

1. Zadávací dokumentace – ekonomické agendy 

2. Zadávací dokumentace – čištění kanalizace Jungmannova, Tuchorazská 

3. Informace – žádost do ROP NUTS II Střední Čechy – parkoviště P+R II 

4. Informace – přijetí do majetku – polní cesta P9 

5. Informace – plánované podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace V Chobotě a 

Jatecká 

6. Žádosti o investiční příspěvek 

7. Kontrolní činnost 

8. Kalkulace cen odpadu 

9. Různé – Fond sportu, kultury a volného času 

  

 

 

1. Zadávací dokumentace – ekonomické agendy 

 

     Členové finančního výboru se seznámili se zadávací dokumentací k výběrovému řízení 

na ekonomické agendy. Potřeba současné programy aktualizovat a rozvíjet vyplynula z provedené 

analýzy konstatující současný stav. Členové finančního výboru projednali návrh zadávací 

dokumentace a diskutovali o etapách fakturace a na ně navazující harmonogram financování. 

Doporučují etapy fakturace: 1. po dodání, 2. po proškolení, 3. po ukončení roční podpory (lze 

zkrátit). Také je zajímala možnost rozšíření zakázky o modul rozklikávacího rozpočtu (do jaké míry 

lze takto rozpočet členit a jaká by byla další finanční zátěž). 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje vyhlášení veřejné zakázky „Ekonomický informační 

systém města Český Brod“ se zapracovaným doporučením fakturace a případným rozšířením 

o modul rozklikávacího rozpočtu.         6/0/0 
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2. Zadávací dokumentace – čištění kanalizace Jungmannova, Tuchorazská 

 

     Mgr. Dočkalová seznámila finanční výbor s plánovaným vyhlášením výběrového řízení 

na čištění kanalizace v ulicích Jungmannova a Tuchorazská. Čištění kanalizací se provádí průběžně, 

nicméně po jarních povodních došlo k rapidnímu zhoršení stavu. Je řešeno jako pojistná událost.      

 

Usnesení: 

          Finanční výbor, po projednání, doporučuje vyhlášení veřejné zakázky „Čištění kanalizace 

v ulici Jungmannově a Tuchorazské“.       6/0/0 

 

 

 

3. Informace – žádost do ROP NUTS II Střední Čechy – parkoviště P+R II  

 

     Mgr. Dočkalová informovala členy finančního výboru o podání žádosti do ROP Střední Čechy 

na parkoviště P+R. Jedná se o parkoviště na ulici Klučovská. Investice má návaznost 

na prodloužení podchodu nádraží směrem na Škvárovnu, který má v plánu realizovat SŽDC 

v termínu do 6/2015. Tomuto termínu bude přizpůsobena i realizace investice parkoviště P+R. Výše 

investice dosáhne cca. 20 mil., dotace ROP Střední Čechy cca. 40%. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor bere na vědomí podání žádosti do ROP Střední Čechy na parkoviště P+R. 

 

 

 

4. Informace – přijetí do majetku – polní cesta P9  

 

     Mgr. Dočkalová informovala členy finančního výboru o přijetí do majetku polní cesty P9 

ve Štolmíři. Jedna se o situaci, kdy cestu staví Státní pozemkový úřad (z dotací) a předává stavbu a 

zeleň městu do majetku, s tím, že město se zavazuje se o tuto stavbu a zeleň starat. 

 

Usnesení:  

     Finanční výbor bere na vědomí vzetí polní cesty P9 Štolmíř do majetku. 

 

 

 

 

5. Informace – plánované podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace V Chobotě a 

Jatecká 

  

     Mgr. Dočkalová informovala přítomné o plánovaném podání žádosti do ROP Střední Čechy 

na komunikace V Chobotě a Jatecká. Předpokládaná cena 12 až 13 mil., výše dotace 80%. Zároveň 

upozornila na nutnost v ulici V Chobotě investovat do rekonstrukce kanalizace (pro dotaci 

neuznatelný náklad), financování z vodohospodářského fondu. Termín realizace dle poskytnutí 

dotace r. 2014/2015, žádost je třeba podat do 11/2013. Akci lze rozdělit na každý rok jednu ulici. 

V ulici Jatecká je třeba ještě dořešit pozemky. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor bere na vědomí informaci o plánovaném podání žádosti na rekonstrukci 

komunikace V Chobotě a Jatecká a doporučuje, s ohledem na finanční zatížení města, rozdělení 

akce na 2 roky po ulicích.  
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     Dále ještě Mgr. Dočkalová informovala o zadání projektové dokumentace na zateplení budovy 

kina, čp. 56 a nemocnice pavilonu G. 

 

 

 

6. Žádosti o finanční příspěvek 

 

     Finanční výbor znovu projednal žádost T.J. Sokol o půjčku na rekonstrukci části suterénu 

Sokolovny v Českém Brodě. Nová žádost je částečně upřesněná, s doplněním položkového 

rozpočtu, nicméně stále chybí termín čerpání.  

 

Usnesení: 

     Finanční výbor doporučuje vyzvat k doplnění žádosti o termín a způsob čerpání půjčky,  žádost 

se bude projednávat na příštím jednání finančního výboru.      6/0/0 

 

     Finanční výbor znovu jednal o žádosti TJ Slavoj o příspěvek na nafukovací tenisovou halu. 

S odůvodněním, že žádost nesplňuje podmínky vyhlášené výzvy na investiční dotace, doporučuje 

finanční výbor, na tomto jednání, prostředky pro TJ Slavoj na nafukovací tenisovou halu 

neposkytnout. Zároveň byl vznesen požadavek na zařazení položky na poskytnutí dotace v režimu 

de minimis do rozpočtu. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor doporučuje zamítnout žádost o finanční příspěvek na nafukovací tenisovou halu 

z výzvy na poskytnutí investiční dotace.       5/0/1 

 

     Finanční výbor projednal došlé žádosti. Jedná se o žádost Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

Středisko 214.14 Psohlavci o příspěvek na rekonstrukci umýváren na tábořišti v Kácovci 95 000 Kč 

a o příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení v budově kina 95 000 Kč, žádost T.J. Sokol na 

výměnu oken, obnovu fasády a odvlhčení budovy Sokolovny v Českém Brodě 568 844 Kč, žádost 

TJ Slavoj na rekonstrukci atletických vrhačských sektorů 141 995 Kč, sanaci areálu po povodních a 

rekonstrukci sociálních zařízení v budově areálu tenisu 140 522 Kč  a žádost SK Český Brod na 

vybudování zázemí sportovní klubovny a dokončení renovace šatnového zázemí sportovního klubu 

a tréninkového hřiště 213 149 Kč. Členové finančního výboru vyloučili z žádosti TJ Slavoj bod č. 2 

na sanaci areálu po povodních s odůvodněním, že se jedná o uvedení původního stavu (provozní 

náklady), s předpokládaným čerpáním z pojistky organizace.  I s touto korekcí se jedná o žádosti 

v celkové výši 1 254 510 Kč, tudíž bylo nutno požadavky organizací krátit cca o 1/3 požadované 

hodnoty.  

 

Usnesení: 

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičních dotací dle 

následujícího seznamu: 

 

Junák – Psohlavci 120 000 Kč ( 60 000 Kč rekonstrukce umýváren a   60 000 Kč 

rekonstrukce sociálního zařízení) 

T.J. Sokol             360 000 Kč 

SK Český Brod                   140 000 Kč 

TJ Slavoj  180 000 Kč (90 000 Kč atletické sektory a 90 000 Kč rekonstrukce                            

sociálních zařízení)        

        

            6/0/0 
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7. Kontrolní činnost 

 

     Ke kontrolní činnosti, dle platných legislativních předpisů,  je třeba pověřené osoby z řad úřadu 

a člen finančního výboru se zúčastní kontroly jako osoba přizvaná, případně lze se členem 

finančního výboru uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor požaduje po tajemníkovi městského úřadu určení pověřené osoby k provádění 

kontrol poskytnutých dotací z rozpočtu města. 

 

 

 

8. Kalkulace cen odpadu 

 

     Členové finančního výboru projednali poskytnuté materiály. Z materiálů vyplývá, že není třeba 

navyšovat ceny svozu odpadu pro rok 2014. 

 

Usnesení: 

      Finanční výbor doporučuje zachovat cenu svozu komunálního odpadu pro rok 2014 

ve výši roku 2013.          6/0/0 

 

 

 

9. Různé – zřízení Fondu sportu, kultury a volného času 

 

     Požadavek na zřízení Fondu sportu, kultury a volného času vzešel z jednání zastupitelstva města. 

Je třeba navrhnout způsob tvorby Fondu a pravidla jeho čerpání. Paní Sahulová upozornila na 

nutnost vedení samostatného bankovního účtu. Doposud byla na poskytování dotací z Programů 

stanovená částka v rozpočtu, v případě tvorby Fondu z položky příjmů z loterií bude třeba, před 

poskytováním dotací, počkat až se Fond naplní. Paní Kulhánková navrhla nechat rok 2013,  

s ohledem na již zaplacené kulturní a sportovní akce a vyplacené příspěvky, doběhnout a do konce 

roku předložit návrh na zřízení Fondu. V roce 2013 bylo již 1 100 tis. vyplaceno na provozní výdaje 

a 800 tis. projednáno na investice.      

 

Usnesení: 

      Finanční výbor doporučuje vypracovat návrhy na zřízení Fondu sportu, kultury a volného času a 

ty, po předložení finančním odborem projedná a předloží zastupitelstvu města ke schválení. 

 

 

Jednání ukončeno 19,50 hod 

 

 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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