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MUCB 16050 /2016/FV 
 

Zápis č. 12 z jednání finančního výboru ze dne 6.6.2016 
 

Přítomni: Petr Bouchal, Jana Kulhánková, Petr Novák, Renata Rahmová, Miroslav Řídký, Lucie 
Šmejkalová 
 
Omluveni: Radoslav Bulíř, David Hybeš, Boris Podhorský, Vojtěch Pavel Traurig, Gabriela 
Záhrobská 
 
Hosté: Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová 
 
     Vzhledem k nepřítomnosti předsedy finančního výboru zahájila, po dohodě, paní Kulhánková 
12. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítala přítomné členy. Členové finančního výboru 
schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2015 
3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2015 
4. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Český Brod na rok 2016 
5. Informace – půjčka T.J. Sokol 
6. Informace – VZ jídelna čp. 1099 
7. Různé 

  
 
1. Minulý zápis 
 
     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. 
 
 
2. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2015 
 
     Komentář k návrhu přednesla paní Sahulová. Upozornila na plnění jednotlivých částí rozpočtu: 
příjem, provozní výdaje i investiční výdaje. Hospodaření města skončilo schodkem ve výši 2 265 
tis. Kč, oproti schválenému 3 600 tis. Kč. Tento schodek byl pokryt z prostředků minulých let. 
Součástí závěrečného účtu jsou přílohy plnění jednotlivých hospodářských středisek, stavy účtů, 
přehled závazků, přehled pohledávek za rozpočtovými příjmy a údaje o stavu hospodaření 
příspěvkových organizací. Zároveň je nedílnou součástí závěrečného účtu Zpráva o výsledku 
provedeného přezkumu hospodaření Města Český Brod. 
     Byly vzneseny dotazy vztahující se k hospodaření jednotlivých hospodářských středisek (Bytové 
hospodářství – Fond nemocnice, Městské lesy – přezkum efektivity, ceníky dřeva, pěstební činnost, 
Město – splátky úvěrů, možnost přesoutěžení, stav majetku, stav pohledávek a jejich vymáhání….). 
Většinu dotazů zodpověděla paní Sahulová, odpověď na dotazy vztahující se k hospodaření 
městských lesů bude poptána u Ing. Kopáčka, možnost formy výstupu z evidence majetku bude 
konzultována na odboru rozvoje. Paní Kulhánková upozornila přítomné, že mohou být jmenováni 
členy inventarizační komise. 
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     Finanční výbor požaduje doplnit k závěrečnému účtu přehled pohledávek za rozpočtovými 
příjmy dle stáří. 
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh závěrečného účtu 
města Český Brod za rok 2015.  
            4/0/2 
     Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
 
3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2015 
 
          Finanční výbor projednal návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2015. 
Účetní závěrka města Český Brod byla ověřena firmou Atlas Audit s. r. o. Nebyly zjištěny žádné 
skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví.  
     V souvislosti s projednáváním schvalování účetní závěrky města, nadnesl pan Nekolný, zda 
nezvážit možnost spolupráce s externí firmou i na kontroly hospodaření příspěvkových organizací, 
aby nedocházelo k zatěžování členů finančního výboru. V současnosti provádějí kontroly PO (v 
nichž za aktuální rok neproběhl audit) kontrolní skupiny složené ze členů finančního výboru a 
zaměstnanců finančního odboru. 
     Na doporučení paní Kulhánkové, vzhledem k nízkému počtu přítomných členů, bude návrh 
zařazen jako bod jednání na příští jednání finančního výboru. 
 
Usnesení: 
      Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města 
Český Brod za rok 2015. 
            4/0/2 
     Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
 
4. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 města Český Brod na rok 2016 
 
     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Sahulová. Upozornila, že v příjmové části 
dochází převážně k zařazení poskytnutých dotací (SPOD, ICM, rekonstrukce veřejného osvětlení, 
výkon sociální práce, Učíme se udržitelnému rozvoji, MPZ, dotace na rekonstrukce budov pro 
potřeby ZŠ a školní výdejny), dále došlo k uložení odvodu ZŠ Tyršova (dle platebního výměru FÚ) 
a ZŠ Žitomířská (z hospodářského výsledku 2015 – spolufinancování akce rekonstrukce soc. 
zařízení ve školní jídelně) a navýšení položky odvod z VHP. 
     V souvislosti s navýšením položky odvod z VHP, bylo projednáváno její využití na půjčku T.J. 
Sokol k dofinancování přijaté dotace, kdy v tuto chvíli organizace nemá prostředky na financování 
vlastního podílu k poskytnuté dotaci. V případě schválení bude půjčka poskytnuta z Fondu sportu, 
kultury a volného času.  Na jednání RM a ZM je předložen návrh upraveného Statutu fondu, kde je 
možnost čerpání půjčky z Fondu zapracována.  
     V provozních výdajích byla zařazena položka rozpočtová rezerva, položka na úhradu případných 
sankcí a penále a zařazení použití přijatých dotací (MPZ, ICM, Učíme se udržitelnému rozvoji). 
     V investičních výdajích došlo k zařazení přijatých dotací (rekonstrukce budovy pro potřeby 
základní školy, rekonstrukce budovy pro účely školní jídelny, rekonstrukce veřejného osvětlení, 
pořízení kolostavů), dále k zařazení či úpravě položek vztahujících se k dotačním investičním 
akcím, navýšení prostředků na rekonstrukci sociálních zařízení a vytápění v objektu školní jídelny, 
zařazení nákupu nové počítačky mincí pro potřeby pokladny. 
     Finanční výbor projednal návrh s úpravou – provozní výdaje: změna č. 19 – Navýšení Fondu 
sportu, kultury a volného času. 
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Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového 
opatření č. 2 rozpočtu města Český Brod na rok 2016. 
 
            2/1/3 
     Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
 
 
5. Informace – půjčka T. J. Sokol 
 
     Informace byla projednána v rámci projednávání návrhu rozpočtového opatření č. 2 
v předchozím bodu. 
 
     Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
 
6. Informace – VZ jídelna čp. 1099 
 
          Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Akce je podpořena dotací 
Ministerstva financí ve výši 6 622 tis. Kč. 
     Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
  
 
7. Různé 
 
     Nic do bodu různé. 
 
 
 
Jednání ukončeno 19,25 hod 
 
 
Za finanční výbor: Jana Kulhánková 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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