
Město Český Brod 
Odbor finanční 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

 

 

 

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 

MUCB  22910/2019/FV 

 

Zápis č. 3 z jednání finančního výboru ze dne 8. 4. 2019 
 

Přítomni: Jaromír Fischer, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, 

Miroslav Řídký, Barbora Tyglová 

 

Omluveni: Lucie Šmejkalová, Eva Tožičková 

 

Neomluveni:  

 

Hosté: Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 3. jednání finančního výboru (17:00 hod.), představila 

novou vedoucí finančního odboru Ing. Šárku Jedličkovou a přivítala přítomné členy. Členové 

finančního výboru schválili program jednání. 

Program jednání: 

1. Minulý zápis 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 

3. Plán činnosti na rok 2019 

4. Plán kontrol 

5. Různé 

 

1. Minulý zápis 

 

     K doplněnému zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 

či připomínky. 

   

2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 

 

     Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtovému opatření přednesla 

paní Jedličková. 

17:05 – příchod paní Rahmová 

     V rozpočtovém opatření se jedná o úpravu položek dle skutečnosti (daň z příjmu za obce), 

zařazení přiznaných dotací a jejich použití a v investičních výdajích k navýšení položky 

na rekonstrukci  komunikací a navýšení položky na projektovou činnost. Písemný dotaz před 

začátkem jednání na důvod navýšení těchto položek vznesla paní Kulhánková a na základě toho byl 

důvod navýšení okomentován paní Jedličkovou v průběhu jednání (komunikace Pod Velkým 

vrchem, PD navýšeny jelikož nyní zasmluvněno za 2,100 tis. Kč). Pan Novák si do budoucna přeje 

podrobnější komentář k rozpočtovým opatřením. Rozpočtové opatření dále obsahuje zařazení 

účelového příspěvku pro MŠ Liblice na opravu střechy a investiční i neinvestiční spoluúčast 

k dotaci pro Městskou knihovnu.  

Vznesené dotazy zodpověděla paní Jedličková. 
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Usnesení:  

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 

2019 v předloženém znění.         6/1/0 

   

 

3. Plán činnosti na rok 2019  

 

          Finanční výbor projednal předložený plán činnosti na rok 2019. Po projednání doplnil 

do plánu činnosti kontroly hospodářských středisek města. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti na rok 2019. 

            7/0/0 

 

4. Plán kontrol 

 

     V souvislosti se schvalováním účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 je nutné 

provést v organizacích, kde za rok 2018 neproběhl audit, kontroly. Za rok 2018 proběhl audit v PO 

ZŠ Tyršova, MŠ Sokolská a Penzionu ANNA. Přítomní členové se domluvili na složení kontrolních 

skupin k ověření účetních závěrek  PO Technické služby, Městská knihovna, ZŠ Žitomířská, 

MŠ Kollárova a MŠ Liblice. Plán kontrol bude zaslán kontrolnímu výboru s nabídkou se 

jednotlivých kontrol zúčastnit. 

 

5. Různé 
 

     Členové finančního výboru byli pozváni na veřejné projednání návrhu regulačního plánu MPZ a 

jejího okolí pro Český Brod dne 13.5.2019 od 18:00 v sále KD Svět. 

 

 

 

Jednání ukončeno 17:45 hod 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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