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MUCB 36759 /2016/FV 
 

Zápis č. 15 z jednání finančního výboru ze dne 12. 12. 2016 
 

Přítomni: Petr Bouchal, Lucie Hovorková, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata 
Rahmová, Miroslav Řídký  
 
Omluveni: Radoslav Bulíř, David Hybeš, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská 
 
Hosté: Tomáš Klinecký, Jaroslava Sahulová 
 
     Nově zvolenou předsedkyní finančního výboru se stala paní Kulhánková. Počet členů finančního 
výboru doplnila paní Lucie Hovorková. Paní Kulhánková zahájila 15. jednání finančního výboru 
(17,35 hod.) a přivítala přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2017 
3. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2017 
4. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2017 
5. Na vědomí – Statut Fondů (Vodohospodářský fond, Fond nemocnice) 
6. Různé 

  
1. Minulý zápis 
 
     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. 
 
 
2. Rozpočtové provizorium na rok 2017 
 
     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového provizoria na rok 2017. Vzhledem 
k plánovanému jednání zastupitelstva města dne 1. 2. 2017, je rozpočtové provizorium navrženo 
v maximální výši 2/12 rozpočtu roku 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 2017.           7/0/0 
          
 
3. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2017 
 
     Finanční výbor projednal předložený materiál. Pro rok 2017 zůstávají ceny svozu 
pro podnikatele ve výši roku 2016.  
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit maximální ceny za svoz 
odpadu pro podnikatele na rok 2017 v předloženém znění.     6/0/1 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz


 

 
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 

bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

2 
             
4. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2017 
 
     Členové finančního výboru dostali k dispozici návrh ceny vodného a stočného pro rok 2017 a 
komentář provozovatele 1. SčV k návrhu ceny vodného a stočného pro rok 2017. Na rok 2017 
dochází k navýšení nájemného 8 mil. Kč., z důvodu financování investic do vodohospodářského 
majetku. Navýšení ovlivňuje cenu vodného a stočného pro rok 2017. S ohledem na výši 
deklarovaných vysokých režijních nákladů provozovatele 1. SčV a blížící se ukončení smlouvy 
s 1. SčV, byl vznesen požadavek, aby se město Český Brod začalo zabývat variantou provozování 
vodohospodářské sítě ve vlastní režii, případně vlastní příspěvkovou organizací. 
     Pro rok 2017 je navržená cena vodného 43,40 Kč včetně DPH za 1 m3 a stočného 53,04 Kč 
včetně DPH za 1 m3. 
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit. 
            4/1/2 
 
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
  
 
5. Na vědomí – Statut Fondů (Vodohospodářský fond, Fond nemocnice) 
 
     Finančnímu výboru byly předloženy Statuty fondů – Vodohospodářského fondu a Fondu 
nemocnice. Statuty uvádějí  za jakým účelem byl Fond zřízen, jeho příjmy a čerpání. Finanční 
výbor projednal předložené materiály.  
Do Fondu nemocnice doporučuje doplnit: 
 

Článek III. 
Příjmy fondu a jeho správa 

 
Fond se tvoří postupně z výnosů z uzavřených nájemních smluv na areál nemocnice Český Brod. 
Příjmem fondu je: 

a) pravidelný roční výnos z pronájmu prostor, dle platných smluv, včetně souvisejících záloh 
na služby 

b) …..  
 

Článek IV. 
Čerpání fondu 

 
Finanční prostředky z fondu budou použity na financování provozních výdajů a služeb, investic, 
obnovy a rekonstrukce majetku v areálu nemocnice Český Brod, v souladu se schváleným 
rozpočtem. 
 
 
     Finanční výbor bere předložený materiál na vědomí. 
 
 
6. Různé 
 
     Paní Kulhánková vznesla dotaz týkající se výměny sloupů veřejného osvětlení. O veřejné 
osvětlení se starají Technické služby a od nich přichází rozhodnutí o nutnosti výměny či ponechání 
sloupů veřejného osvětlení, a to i v souvislosti s dotačním programem EFEKT. 
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     Členům finančního výboru byl panem tajemníkem přislíben do konce roku návrh Pravidel 
čerpání sociálního fondu pro rok 2017, který bude následně předložen na únorové jednání 
zastupitelstva města Český Brod. 
     Na dotaz pana Nováka ohledně úsekového měření v Rostoklatech byla otevřena otázka možnosti 
vyhodnocení jeho provozu. Vzhledem ke skutečnosti, že úsekové měření probíhá od poloviny října, 
je na vyhodnocení zatím brzo, očekává se v průběhu března. Dále se rozběhla diskuze o počtu 
výzev, úhradách a případném vracení úhrad po splatnosti. Finanční výbor žádá po odboru dopravy 
stanovisko k datu úhrady (zda k datu připsání na účet města nebo datu úhrady ze strany poplatníka, 
jelikož obzvláště u plateb složenkami dochází k větším prodlevám). Další otázka se vztahovala 
k vratkám úhrad po splatnosti (zda na účet, ze kterého platba přišla nebo na adresu poplatníka). 
     Paní Hovorková se dotázala na situaci ohledně bytů Kounická á Mozartova. V tuto chvíli došlo 
k odkupu 49% pozemků a bytové družstvo vlastní 49 % bytů i pozemku a město je vlastníkem 51%. 
Poté, co bude hotové prohlášení vlastníka, dojde ke stanovení ceny k odkupu. 
      Dále v jednání došlo na dotaz na povinnost města zjistit sociální bydlení. Dle sdělení pana 
Klineckého je legislativa stále ještě v přípravě. 
     Posledním tématem byla probíhající rekonstrukce v nemocnici na budovu základní školy a 
školní jídelnu a rekonstrukci stávajícího oplocení v souvislosti s touto výstavbou. Firma zajištující 
rekonstrukci školy, na základě dodatku ke smlouvě, složila kauci na depozitní účet. Čerpání dotací 
probíhá dle plánovaného harmonogramu. 
 
     Příští jednání  26.1.2017 od 17,30 hod. 
 
  
 
Jednání ukončeno 19,00 hod 
 
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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