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MUCB 31283 /2016/FV 
 

Zápis č. 14 z jednání finančního výboru ze dne 31.10.2016 
 

Přítomni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Miroslav 
Řídký  
 
Omluveni: Boris Podhorský, Renata Rahmová, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská 
 
Hosté: Hana Dočkalová, Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová 
 
     Vzhledem k rezignaci pana Trauriga na členství v zastupitelstvu města se sešel finanční výbor 
bez předsedy. Po dohodě  byla vedením jednání finančního výboru pověřena paní Kulhánková. Paní 
Kulhánková zahájila 14. jednání finančního výboru (17,40 hod.) a přivítala přítomné členy. Členové 
finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Návrh na rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města Český Brod na rok 2016 
3. OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
4. Různé 

  
 
1. Minulý zápis 
 
     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. 
 
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4 na rok 2016 
 
     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Sahulová. V příjmové části došlo k zařazení 
a úpravám dotací. V provozních výdajích je významnou položkou účelový příspěvek TS 
v souvislosti s montáží nového veřejného osvětlení. K jednání byla přizvána vedoucí odboru 
rozvoje Mgr. Dočkalová. Vysvětlila, že v rámci dotace EFEKT – podpora úspor energie byl 
soutěžen pouze materiál, montáž pro město provádí PO Technické služby. K dalšímu navýšení 
došlo u položky související s provozem počítačových programů. Finanční výbor požaduje předložit 
strategii 
a výhled vztahující se k provozu počítačových programů. 
     V investičních výdajích dochází ke snížení plánované výše spoluúčasti na rekonstrukci budovy 
v areálu nemocnice pro školu (dle skutečného vývoje) a snížení plánované výše na realizaci 
veřejného osvětlení (část přesunuta do účelového příspěvku pro TS). Došlo k vytvoření rezervy 
na investiční výdaje.  
     Paní Dočkalová seznámila přítomné s vývojem rekonstrukce v areálu nemocnice na budovu ZŠ 
a na výdejnu školní jídelny a odpověděla přítomným na vznesené dotazy, termín dokončení 5/2017. 
     V souvislosti s projednávání rozpočtového opatření byl vznesen dotaz na snížení dotace na 
rekonstrukci chodníku v ulici Tuchorazská, kde vlivem rozdělení akce byla poskytnuta dotace 
pouze na její část. Vzhledem k nedořešení majetkových vztahů nebyla realizována v původně 
plánovaném rozsahu. 
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     V závěru jednání o rozpočtovém opatření vznesl pan Novák dotaz zda má město příjem 
od filmařů v lesích v Dolánkách. Bylo mu odpovězeno, že se jedná o pronájem pozemku, výnos je 
příjmem střediska OHČ. Písemné dotazy pana Hybeše byly zodpovězeny v průběhu jednání. 
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového 
opatření č. 4 na rok 2016 
            5/0/1 
 
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
 
 
3. Návrh OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
     Finanční výbor projednal návrh OZV č. 2/2016. Komentář přednesla paní Sahulová. Podkladem 
pro stanovení ceny je kalkulace zpracovaná TS. V přiložené kalkulaci nákladů na svoz a likvidaci 
odpadů jsou vyšší náklady než v minulém období r. 2014 zejména v důsledku zprovoznění nového 
SD Liblice  ( provoz 7-12/15), dále pak vyššího podílu (více měsíců) ne-dotačních odpisů 
kontejnerového vozu.  Navržená sazba pro rok 2017 je 550 Kč. Skládá se z pohyblivé části, 
stanovené dle skutečných nákladů roku 2015 (400 Kč) a pevné části poplatku za tříděný odpad (150 
Kč). Ve vyhlášce není navrženo osvobození u nemovitostí, kde není hlášena žádná osoba 
k trvalému pobytu.  
     Na základě dotazu pana Nováka, požaduje finanční výbor prověřit výši pojištění vozového parku 
příspěvkové organizace TS.  
     Finanční výbor navrhuje upravit výši poplatku na částku 552 Kč (400 Kč pohyblivá část a 152 
Kč pevná část výše poplatku), a to vzhledem ke skutečnosti, že poplatek se hradí, za měsíce, kdy 
poplatková povinnosti vznikla/zanikla. 
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh OZV č. 2/2016 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů se stanovenou výší poplatku 552 Kč. 
            4/1/1 
 
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
 
odchod pan Bulíř – 19,07 hod.  
 
5. Různé 
 
     Pan starosta seznámil přítomné se situací po rezignaci pana Trauriga na členství v zastupitelstvu 
města. Upozornil na nutnost navrhnout ze svých řad předsedu finančního výboru. Tím může být 
pouze člen, který je zároveň členem zastupitelstva města. 
 
     Byly navrženy termíny na další jednání finančního výboru na pondělí 28.11.2016 a mimořádně 
čtvrtek 26.1.2017. 
 
Jednání ukončeno 19,20 hod 
 
Za finanční výbor: Jana Kulhánková 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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