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Zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne 9. 9. 2019 
 

Přítomni: Lucie Baslová, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Eva Tožičková 

Omluveni: Jaromír Fischer, Jana Kulhánková, Miroslav Řídký, Barbora Tyglová 

Hosté: Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký, Petr Steklý 

 

     Předsedkyně finančního výboru se ze zdravotních důvodů omluvila z jednání. Pověřený 

předsedající pan |Novák zahájil 5. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a přivítal přítomné členy.  

Členové finančního výboru schválili program jednání. 

Program jednání: 

1. Minulý zápis 

2. Dodatek ke zřizovací listině PO Městská knihovna 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019 

4. Různé 

 

1. Minulý zápis 

 

     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 

či připomínky. 

   

2. Dodatek ke zřizovací listině PO Městská knihovna  

 

          Na základě rozhodnutí ZM ze dne 5. 6. 2019 dochází k rozšíření stávající příspěvkové 

organizace městská knihovna o činnosti IC a KD Svět, v souvislosti s tím je nutné zpracovat 

dodatek ke zřizovací listině. Paní Jedličková představila pana Steklého, transformačního manažera, 

autora dodatku ke zřizovací listině. Komentář k transformaci přednesl pan Klinecký a předal slovo 

panu Steklému.  Finanční výbor projednal předložený materiál. K předloženému materiálu proběhla 

rozsáhlá diskuze. Vznesené dotazy zodpověděl pan Steklý. Dodatek byl, dle sdělení pana Steklého, 

konzultován s JUDr. Markovou, právničkou města. Upřesnění doplňkové činnosti zašle členům 

finančního výboru pan Steklý prostřednictvím finančního odboru. Členové finančního výboru 

doporučují zapracovat do dodatku následující změny: 

1. finanční výbor doporučuje akcentovat činnosti IC směrem k návštěvníkům a turistům, 

2. finanční výbor doporučuje zpřesnit formulaci předmětu činnosti IC tak, aby bylo zřejmé, že se 

nejedná o činnosti cestovních kanceláří, hotelů a restaurací, 

3. finanční výbor doporučuje snížit limit na prominutí pohledávek (dle článku V. Souhlas 

zřizovatele), 

4. finanční výbor doporučuje vynechat „při porušení rozpočtové kázně“ (ve článku VI. Finanční 

vztahy, odstavec 3) 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek ke zřizovací listině 

se zapracovanými změnami. 

            5/0/0 

17:42 – odchod pan Steklý 
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3. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019 

 

     Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtovému opatření přednesla 

paní Jedličková. 

     V rozpočtovém opatření se jedná o úpravu položek dle skutečnosti k 31. 7. 2019, zařazení 

přiznaných dotací a jejich použití, úpravu o nečerpanou půjčku pro TJ Slavoj a vratku 2 mil. Kč 

Středočeskému kraji. Písemný dotaz před začátkem jednání na důvod financování rekonstrukcí 

v ZŠ Žitomířská (počítačové učebny a dílny) ex post vznesla paní Kulhánková. Žádost byla podána 

v roce 2018, kdy jí nebylo vyhověno, v 5/2019 podána žádost znovu a dotace byla přiznána. 

Nicméně již v žádosti bylo uvedeno financování ex post. Do rozpočtového opatření je zapracovaná 

návratná finanční výpomoc ve výši 5 300 tis. Kč pro ZŠ Žitomířská určená ke krytí výdajů 

před vyúčtováním akce. Po vyúčtování akce v roce 2020 bude finanční výpomoc vrácena 

do rozpočtu města.  

     V provozních výdajích dochází k navýšení položky na teplo (dle skutečnosti), na propagaci 

(v souvislosti s konáním akce Brody v Brodě, která se v letošním roce koná právě v Českém Brodě 

a rezervou na propagační materiál) a navýšení položky na opravu fasády čp. 70 (úprava dle 

vysoutěžené  ceny, včetně dodatku) a zároveň i navýšení investiční položky (vybudování nových 

oken). K tomuto bodu požaduje pan Novák informaci, kdy došlo k podepsání dodatku smlouvy, 

v návaznosti na její schválení a financování v souvislosti se schváleným rozpočtem na rok 2019 

(včetně rozpočtových opatření). 

     V investičních výdajích dochází k úpravě položky na spoluúčast financování vybudování školní 

jídelny v areálu nemocnice (bude čerpáno v roce 2020), v položce na přípravu investic je plánované 

navýšení o 360 tis. Kč (260 tis. Kč přeložka Palackého, 100 tis. Kč PD hřbitovní zeď), je 

zapracovaná položka na zpracování studie regenerace sídliště Jahodiště (dokument potřebný 

při podání žádosti o dotaci, zapracuje výsledky dotazníkového šetření, 23. 9. 2019 veřejná diskuze) 

a investiční příspěvek technickým službám na vybudování veřejného osvětlení v Liblicích, 

ul. Lstibořská. K tomuto bodu vznesli členové finančního výboru několik dotazů (proč výstavba 

na druhé straně ulice než jsou postavené rodinné domky, zda je v plánu vybudování chybějícího 

chodníků a zvláště pak dotaz, proč vlastní stavba předchází rozpočtovému opatření). Dle vysvětlení 

pana Klineckého  akci zatím financují technické služby z vlastních zdrojů, požadavek na výstavbu 

vznikl v průběhu roku, proto neměly technické služby tuto akci v původním rozpočtu, ulice je 

dlouhodobě neosvětlená.  Pan |Novák by rád dostal odpověď na otázku „Na čí příkaz začaly 

technické služby akci realizovat již před schválením rozpočtového opatření“.  

     V průběhu jednání o rozpočtovém opatření proběhla i diskuze o dopravních opatřeních. Jako 

nejkritičtější místo bylo vyhodnoceno křížení silnice I/12 u benzínové pumpy, zde již došlo 

k úpravám a omezení rychlosti, plánovaný je radar a vybudování místa pro přecházení. Dle názoru 

přítomných by další vhodná místa byla v ulicích Zborovská, Klučovská, Prokopa Velikého, 

případně Tuchorazská či Palackého. Dále navrhují provést revizi umístění city bloků na ulici 

Zborovská. 

 

Usnesení:  

     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 

2019 v předloženém znění.         3/1/1 

 

Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 

   

5. Různé 
 

     Paní Baslová (dříve Šmejkalová) vznesla dotaz na příspěvek na infrastrukturu. Odpověděl pan 

Klinecký. Příspěvek je schválený zastupitelstvem města, uzavírají se smlouvy, na základě smlouvy 

je příspěvek vymahatelný. Obdobná praxe je v celé řadě měst. V souvislosti s novou výstavbou je 

potřeba budovat novou infrastrukturu z důvodu zvýšení stávající kapacity. 
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Jednání ukončeno 18:55 hod 

 

Předsedající finančního výboru: Petr Novák 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  

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

