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MUCB 35251/2015/FV 
 
 

Zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 30. 11. 2015 
 

 
Přítomni: Petr Bouchal, David Hybeš, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Lucie 
Šmejkalová, Vojtěch Pavel Traurig 
 
Omluveni:  Radoslav Bulíř, Jana Kulhánková, Gabriela Záhrobská 
Hosté:  Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová 
 
 
     Předseda finančního výboru zahájil 8. jednání finančního výboru (17,40 hod.) a přivítal přítomné 
členy, které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program 
jednání:    
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2015 
3. Schválení sazby místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2016 – 

OZV č. 1/2015 
4. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2016 
5. Rozpočtové provizorium na rok 2016 
6. Informace – zadávací dokumentace – lesní technika 
7. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2016 
8. Různé 

 
 
1. Minulý zápis 
 
     Doplnění minulého zápisu dle návrhu pana Hybeše: 
Bod 5. Různé 
      Byl vznesen požadavek na dodání seznamu projektů Města. Ideálně v podobě tabulky: název 
projektu, popis, stav projektové dokumentace, stav výběrového řízení, stav „administrativní – např. 
má/nemá stavební povolení, má/nemá souhlas ÚOOÚ atp.“, stav projektu jako takového, možnosti 
získání dotace, priorita. 
 
     Ze strany ostatních členů finančního výboru nebyly vzneseny žádné další námitky a připomínky. 
 
 
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2015  
  
      Návrh na rozpočtové opatření č. 4 k  rozpočtu města na rok 2015 byl projednán. V rozpočtových 
příjmech dochází k navýšení daně z příjmu PO z kapitálových výnosů, odvodů z VHP dle 
skutečnosti, dále pak k úpravě výše dotace na meziobecní spolupráci a rekonstrukci Kulturního 
centra. V provozních výdajích dochází k navýšení položky příděl do Fondu kultury, sportu a 
volného času (výnos z VHP) a navýšení výdajů spojených s projektem meziobecní spolupráce. 
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Došlo i ke změně v investičních výdajích o položku investičního příspěvku TS, posílení položky 
na rozšíření kamerového systému a navýšení čerpání kontokorentu (krytí příspěvku TS 
na spolufinancování projektu Odpadové hospodářství). 
                                                                                                                                                                                                                                              
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového 
opatření č. 4 na rok 2015 v předloženém znění.  
             5/0/1 
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
 
Petr Bouchal – příchod 17,50 hod. 
 
 
3. Schválení sazby místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2016 – 
OZV č. 1/2015 
 
     Členové finančního výboru projednali návrh OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 
2016. V úvodu požádali, aby jim byl předkládán i souhrn toho, co se navrhuje, v podobě 
předkládané radě či zastupitelstvu města. V letošním roce byly finančnímu výboru k dispozici dva 
návrhy OZV s rozdílem v článku 6 Osvobození a úlevy. Komentář přednesla paní Sahulová a 
seznámila přítomné s výpočtem sazby místního poplatku pro rok 2016. Navržená sazba pro rok 
2016 je 500 Kč. Skládá se z pohyblivé části, stanovené dle skutečných nákladů roku 2014 (350 Kč) 
a pevné části poplatku za tříděný odpad (150 Kč). Diskuze proběhla ohledně článku 6 vztahujícímu 
se k osvobození fyzických osob, vlastníků nemovitosti či bytu k bydlení, který nemovitost či byt 
prokazatelně neužívá a tudíž netvoří odpad. Paní Sahulová upozornila na změnu Zákona 565/1990 
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 16a „Obecní úřad může na žádost 
poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek 
podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu 
ospravedlnit.“, díky němuž může správce daně, na základě žádosti poplatek prominout. Navrhuje 
vytvořit a schválit pravidla, podle kterých by byly žádosti posuzovány.  
     Pan Novák vznesl dotaz na nízkou výkupní cenu papíru, která je dle dodaných příloh cca 
o polovinu nižší než běžná výkupní cena ve sběrnách a požaduje reakci ředitele technických služeb. 
     Další z dotazů se týkal článku 7 Navýšení poplatku. Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku. Tato možnost vyplývá z Daňového řádu, u nás dochází k navýšení o 25%. 
      
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit navrhovanou variantu 
bez osvobození.          6/0/1 
          
 
4. Schválení maximálních cen vodného a stočného pro rok 2016 
 
     Členové finančního výboru dostali k dispozici návrh a komentář provozovatele 1. SčV k návrhu 
ceny vodného a stočného pro rok 2016. Na rok 2016 dochází k navýšení nájemného o 500 tis. Kč., z 
důvodu financování investic do vodohospodářského majetku. Navýšení ovlivňuje cenu vodného a 
stočného pro rok 2016. Členové finančního výboru požadují doplnit materiál na jednání 
zastupitelstva města o plán investic na rok 2016. Paní Sahulová přislíbila zaslat předsedovi 
finančního výboru návrh čerpání vodohospodářského fondu na rok 2016, zpracovaný 
ing. Čokrtovou. S ohledem na výši deklarovaných vysokých režijních nákladů provozovatele 
1. SčV, byl vznesen požadavek, aby se město Český Brod začalo zabývat variantou provozování 
vodohospodářské sítě ve vlastní režii. 
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     Pro rok 2016 je navržená cena vodného 42,51 Kč včetně DPH a stočného 51,91 Kč včetně 
DPH. 
 
 
Usnesení:  
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit maximální ceny 
vodného a stočného pro rok 2016 v předloženém znění. 
                                                                                                                                              3/3/1 
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
 
 
5. Rozpočtové provizorium na rok 2016 
 
     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového provizoria na rok 2016. S rozsahem 
návrhu rozpočtového provizoria a s důvody pro rozpočtové provizorium seznámila členy paní 
Sahulová, vedoucí finančního odboru. 
 
Usnesení:  
     Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium 
na rok 2016.            
            6/1/0 
 
Renáta Rahmová, Lucie Šmejkalová – odchod 18,50 hod. 
 
 
6. Informace – zadávací dokumentace – lesní technika 
 
     Členům finančního výboru byla OR poskytnuta informace o podání žádosti v rámci OP 
Programu rozvoje venkova, vyhlašovaného MZ.  Předmětem žádosti je nákup nové lesní techniky 
pro městské lesy (svahový mulčovač za traktor, štípačka na dřevo a kotoučová zkracovací pila). 
Žádost byla doporučena poskytovatelem dotace k financování. Dle nových Pravidel pro dotační 
období 2014 – 2020, je nutné před podpisem dohody o poskytnutí dotace vyhlásit výběrové řízení a 
vybrat vhodného dodavatele. Město Český Brod vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavatele nové 
lesní techniky v rámci dotace z Programu rozvoje venkova. Dotace činí 50% celkových nákladů bez 
DPH. Předpokládaná hodnota VZ je 910 tis. Kč bez DPH. 
 
     Finanční výbor bere informaci o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele nové lesní techniky 
na vědomí.  
 
7. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele 
 
     Vzhledem k odchodu 2 členů finančního výboru, klesl počet přítomných členů pod hranici 
usnášeníschopných a schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele nebylo 
projednáno. 
 
8. Různé 
 
     Pan Novák vznesl dotaz týkající se investiční akce „Chodník Tuchorazská“, proč v zakázce nové 
veřejné osvětlení, když dle jeho názoru bylo pořízeno VO cca před šesti lety… Bylo mu vysvětleno, 
že bude soutěženo společně, jako součást projektu, nové VO pořizováno jako součást investice 
s přihlédnutím na bezpečnost silničního provozu.     
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Jednání ukončeno 19,10 hodin 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková 
Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig 
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