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MUCB 2406/2015/FV 

 

 

Zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 19.1.2015 
 

 

Přítomni: Radoslav Bulíř, Petr Novák, Jaroslav Petrásek, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Lucie 

Šmejkalová, Vojtěch Pavel Traurig, Gabriela Záhrobská 

 

Omluveni: David Hybeš, Jana Kulhánková 

Hosté: Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová 

 

 

     Předseda finančního výboru zahájil 3. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítal přítomné 

členy, které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program 

jednání:    

Program jednání: 

1. Minulý zápis 

2. Plán činnosti finančního výboru 

3. Odkoupení pozemku od Českých drah, a. s.  

4. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2015 

5. Různé 

 

 

1. Minulý zápis 

 

     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. 

 

 

2. Plán činnosti finančního výboru 

 

     Finanční výbor projednal návrh plánu činnosti. Doporučuje v tuto chvíli blíže nespecifikovat 

organizace podpořené z Programů podpory pro kulturu, sport a volný čas. Konkrétní kontrolované 

organizace a rozsah kontroly bude určen na základě usnesení na následujícím jednání finančního 

výboru. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti finančního výboru 

v předloženém znění.          8/0/0 

 

 

3. Odkoupení pozemku od Českých drah, a. s.  

  

     Finanční výbor dostal k dispozici materiál týkající se možného odkupu pozemku č. 709/19 

o výměře 2.234 m² pod parkovištěm P+R za cenu 2.146.000 Kč. Tento materiál byl již dříve 

projednán na radě města. Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s návrhem kupní 

ceny a pověřit odbor rozvoje jednáním o kupní ceně výše uvedené části.  
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     Členové finančního výboru projednali předložený materiál. Dle sdělení pana starosty 

Nekolného probíhají v tuto chvíli jednání s katastrálním úřadem o zápisu parkoviště na výše 

uvedeném pozemku jako práva stavby. V následné diskuzi bylo navrženo několik řešení. Jednat s 

Českými drahami o snížení kupní ceny na cenu v místě obvyklou (s tím, že vlastní znalecký 

posudek objednat až ve chvíli, kdy nutnost, kdy se bude řešit). Další návrh, dokud nebudeme mít 

právní jistotu na věcné břemeno (právo stavby),  začít jednat o odkupu i za cenu navrženou s tím, 

že splácet bychom začali až od roku 2016. 

     Bc. Nekolný přislíbil podat informace o průběhu jednání s Českými drahami, pokusí se do 

jednání zastupitelstva města 28.1.2014. 

 

     Finanční výbor materiál projednal. V tuto chvíli nemá dostatek informací, z tohoto důvodu 

nepřijal žádné usnesení ani doporučení pro zastupitelstvu města.  

 

 

4. Návrh rozpočtu města Český Brod na rok 2015 

 

     Komentář k návrhu rozpočtu města Český Brod na rok 2015 přednesla paní Sahulová. Seznámila 

všechny přítomné se strukturou rozpočtu a základním principem jeho tvorby. Podrobně rozebrala 

jednotlivé položky, které rozpočet tvoří. Pro rok 2015 je rozpočet města navržen  jako schodkový. 

Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 149.250 tis. Kč, celkové provozní výdaje jsou plánovány 

ve výši 99.900 tis. Kč a celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši 51.350 tis. Kč. Plánovaný 

schodek rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč bude kryt použitím prostředků z minulých let. 

     Na žádost členů finančního výboru bude materiál pro jednání zastupitelstva města doplněn 

o soupis přijatých úvěru a také budou zastupitelům poskytnuty přílohy rozpočtů zřízených 

příspěvkových organizací (pouze jako podpůrný materiál, schvalování rozpočtů PO je v kompetenci 

rady města). Dále bude, pro přehlednost, v rozpočtu upozorněno na položky, které na sebe navazují 

(příjmy - výdaje). Dalším požadavkem bylo doplnit v návrhu rozpočtu řádek kumulovaný přebytek. 

V průběhu celého jednání zodpovídala paní Sahulová dotazy týkající se jednotlivých položek 

rozpočtu. K investiční položce rozšíření technologického centra požaduje finanční výbor po panu 

tajemníkovi zaslat materiál ze kterého plyne, jak tako investice ovlivní následující rozpočet města.  

     Rozpočet na příspěvky poskytované prostřednictvím Fondu kultury, sportu a volného času 

doporučuje finanční výbor ponechat v rozdělení ve výši roku 2014 (nesouhlasí s přesunem částky 

200 tis. Kč z Programů č. 1 a č. 2 do Programu Městské slavnosti). 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města 

Český Brod v předloženém znění, se zapracovanou změnou týkající se Fondu kultury, sportu a 

volného času.           7/1/0 

      

 

5. Různé 

 

      Byl vznesen dotaz týkající se zateplení budovy kina a výše této investice. Dotaz byl zodpovězen 

upřesněním rozsahu investice. Další dotaz byl vznesen na výběrové řízení na rekonstrukci školní 

jídelny. Výběrové řízení uveřejněno na profilu zadavatele.  

  

 

Jednání ukončeno 21,00 hodin 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková 

Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig 
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