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MUCB  20573/2018/FV 
 

Zápis č. 23 z jednání finančního výboru ze dne 26. 3. 2018 
 

Přítomni: Lucie Hovorková, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, 
Miroslav Řídký, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská 
Omluveni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř 
Hosté: Jaroslava Sahulová, Tomáš Klinecký 
 
     Předsedkyně finančního výboru zahájila 23. jednání finančního výboru (18,00 hod.) a přivítala 
přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulé zápisy 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018 
3. Plán kontrol 
4. Informace – Vyhlášení nadlimitní VZ „Nové funkce IS Města Český Brod“ 
5. Různé 

 
1. Minulý zápis 
 
     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 
či připomínky. 
 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018 
 
     Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtovému opatření přednesla 
paní Sahulová. Postupně se vyjádřila k jednotlivým změnám. Dochází k zařazení dotací jak 
v příjmech, tak ve výdajích. Ke změně dochází v souvislosti s pořízením služebního vozidla MP, 
snižuje se provozní položka a přesouvá do investic, vozidlo bude pořízeno za hotové. V investičních 
položkách dále dochází k zařazení akce ZŠ Žitomířská (rekonstrukce sociálních zařízení) a navýšení 
položky na přípravné práce rekonstrukce MŠ Kollárova (architektonická soutěž). V souvislosti 
s plánovaným navýšením položky na MŠ Kollárova proběhla rozsáhlá diskuse. Financování 
architektonické soutěže by mělo proběhnout ve dvou částech, 600 tis. Kč vlastní příprava soutěže a 
600 tis. Kč odměny pro první tři umístěné (bude v následujícím rozp. opatření). O vyhlášení 
architektonické soutěže a následném postupu hovořil pan Klinecký. Někteří členové finančního 
výboru vyjádřili nesouhlas s vyhlášením architektonické soutěže. 
 
18:34  příchod paní Záhrobská 
 
     Členové finančního výboru projednali předložený návrh, vznesené dotazy zodpověděla paní 
Sahulová a pan místostarosta Klinecký. 
 
Usnesení:  
     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 
2018 v předloženém znění.         4/2/2 
              
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 

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 
 
3. Plán kontrol 
      
     Přítomní členové se domluvili na složení kontrolních skupin k ověření účetních závěrek. 
Za rok 2017 je třeba provést kontrolu u MŠ Sokolská, MŠ Liblice, MŠ Kollárova, ZŠ Tyršova, 
ZŠ Žitomířská, Městské knihovny a Penzionu ANNA. Plán kontrol  bude  zaslán kontrolnímu 
výboru s nabídkou se jednotlivých kontrol zúčastnit. 
 
18:45 – odchod paní Rahmová, paní Hovorková 
 
4. Informace – Vyhlášení nadlimitní VZ „Nové funkce IS Města Český Brod“ 
 
     Materiály byly členům rozeslány emailem. 
 
Členové finančního výboru berou informaci na vědomí. 
 
 
5. Různé 
 
     Paní Kulhánková vznesla dotaz ohledně navýšení ceny na revitalizaci rybníka ve Štolmíři a 
opravu hřbitovní zdi ve Štolmíři, v souvislosti s rybníkem bude jednáno o splátkovém financování, 
hřbitovní zeď je v rozpočtu roku 2018 (dotace MZe).  
 
19:00 – odchod slečna Šmejkalová 
 
     Další dotazy se týkaly dopravní situace na ulicích Zborovská a Jana Kouly (přechody u ZZN, 
radar na ulici Zborovská) a doplnění vodovodní sítě.      
 
 
Jednání ukončeno 19,10 hod 
 
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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