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MUCB  35843/2018/FV 
 

Zápis č. 24 z jednání finančního výboru ze dne 28. 5. 2018 
 

Přítomni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, Lucie Hovorková, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris 
Podhorský, Renata Rahmová,  
Omluveni: David Hybeš, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská 
Hosté: Jaroslava Sahulová, Jakub Nekolný 
 
     Předsedkyně finančního výboru zahájila 24. jednání finančního výboru (18,00 hod.) a přivítala 
přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018 
3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2017 
4. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 20017 
5. Informace – schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2017 
6. Různé 

 
1. Minulý zápis 
 
     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 
či připomínky. 
 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018 
 
     Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtovému opatření přednesla 
paní Sahulová. Postupně se vyjádřila k jednotlivým změnám. Rozpočtové opatření vychází ze změn 
známých k datu tvorby. V příjmech dochází k zařazení přijaté dotace od Úřadu práce a zařazení 
odvodu příspěvkové organizace ZŠ Žitomířská (spolufinancování investiční akce v objektu 
organizace). V provozních výdajích jsou ve výši dotace od Úřadu práce navýšeny mzdové 
prostředky, dále je navýšena položka na opravy komunikací a chodníků. V investičních akcích je 
zařazen účelový příspěvek na VO ve Štolmíři pro technické služby, navyšuje se položka 
na rekonstrukci sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ Žitomířská, dochází ke snížení položek 
na rekonstrukci čp. 56, rekonstrukci čp. 70 a realizaci výzvy č. 28, které budou realizovány v roce 
2019. Dále byly zařazeny převody spoluúčastí na akce financované z hospodářských středisek 
(odbahnění a revitalizace rybníku ve Štolmíři, rekonstrukce Nízkoprahové centrum Zvonice a 
rekonstrukce čp. 1). 
 
18:15  příchod pan Bouchal 
 
     Členové finančního výboru projednali předložený návrh. Na dotaz k přesunu financování akce 
„Informační systémy města Český Brod“, vysvětlila paní Sahulová, že v této chvíli probíhá kontrola 
výběrového řízení, čímž se realizace a platby přesunou do roku 2019. V čerpání Fondu sportu, 
kultury a volného času dochází k přesunu částky 300 tis. Kč z investičních do neinvestičních 
(oprava střechy TJ Liblice v majetku města, „Oslavy 100 let vzniku republiky“).  
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Usnesení:  
     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 
2018 v předloženém znění.         7/0/0 
              
3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2017 
      
          Komentář k závěrečnému účtu města Český Brod za rok 2017 přednesla paní Sahulová. 
Hospodaření města za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 9 844,9 tis. Kč. Příjmy byly naplněny 
ve výši 105%, provozní výdaje ve výši 96% a investiční výdaje ve výši 93% upraveného rozpočtu. 
Hospodářská střediska vykázala za rok 2017 zisk. Městské lesy zisk před zdaněním ve výši 813 tis. 
Kč, Bytové a nebytové hospodářství zisk před zdaněním 4 230 tis. Kč a Ostatní hospodářská činnost 
vykazuje zisk před zdaněním ve výši 9 371 tis. Kč. 
     Jako přílohy závěrečného účtu byly předloženy stavy bankovních účtu, stavy úvěrových účtů, 
stavy účtu pohledávek 315, Vodohospodářský fond, Fond nemocnice a další. Zároveň je nedílnou 
součástí závěrečného účtu Zpráva o výsledku provedeného přezkumu hospodaření Města Český 
Brod. 
     Členové finančního výboru projednali předložený návrh na schválení závěrečného účtu města.  
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města 
Český Brod za rok 2017.         7/0/0 
 
4. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2017 
 
          Finanční výbor projednal návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2017. 
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.  
     Členové finančního výboru projednali předložený materiál ke schválení účetní závěrky. 
 
Usnesení 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města 
Český Brod za rok 2017.         7/0/0 
 
5. Informace – schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2017 
   
     Členové finančního výboru berou na vědomí informaci o schválení účetních závěrek 
příspěvkových organizací města Český Brod za rok 2017. 
 
6. Různé 
 
     Paní Kulhánková upozornila, že je třeba provést kontrolu poskytnutých dotací z Programů 
podpory…  Kontroly v tuto chvíli probíhají ve spolupráci s paní Miloslavou Tůmovou. Do příštího 
jednání finančního výboru budou známy výsledky a členové výboru se domluví na dalším postupu. 
Na dotaz pana Nováka ohledně VO v ulici Tuchorazská, odpověděl pan starosta, že přesazení 
sloupů probíhá v rámci reklamace. 
Do dalšího jednání finančního výboru poptat od pana ředitele Technických služeb informace 
vztahující se k výběrovému řízení na Multikáry M27 C. 
 
Jednání ukončeno 19,10 hod 
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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