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MUCB  18092/2020/FV 

 

Zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 4. 5. 2020 
 

Přítomni: Lucie Baslová, Jaromír Fischer, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Barbora 

Tyglová, Filip Ulík 

 

Omluveni: Eva Tožičková 

 

Neomluveni: Miroslav Řídký 

 

Hosté: Hana Dočkalová, Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný 

 

Jednání proběhlo formou videokonference 

 

     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 8. jednání finančního výboru 

(17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání. 

Program jednání: 

1. Minulý zápis 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 

3. Informace – Žádost SK Český Brod 

4. Informace – Kontroly PO 

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 2020 

 

     Finanční výbor projednal předložený návrh rozpočtového opatření č. 1. Komentář přednesla paní 

Jedličková. V příjmech předpokládá pokles daňových příjmů cca o 15 %, dále došlo v příjmech 

k zapojení přiznaných dotací a úpravě daně z příjmu za obce (dle skutečnosti). 

     V provozních výdajích dochází ke snížení příspěvků příspěvkovým organizacím, dále pak 

ke snížení výdajů jednotlivých správců kapitol a k úpravě výdajů v souvislosti s přiznanými 

dotacemi. V investičních výdajích došlo k úpravě výše některých položek a úpravě výdajů 

v souvislosti s přiznanými dotacemi.  

     V návrhu také dochází k úpravě financování, kdy je navrženo zrušení použití kontokorentního 

úvěru a přijetí úvěru ke spolufinancování akce na školní stravování ve výši 15 mil. Kč 

      V následné diskusi vznesl pan Novák dotaz na výši snížení předpokládaných daňových příjmů, 

proč bylo vycházeno z předpokladu zpracovaného Ing. Luďkem Tesařem a nevychází z predikce 

publikované Ministerstvem financí, která předpokládá pokles až ve výši 20 %, nebo když pan Tesař 

udává rozpětí 15–20 % proč ne třeba 17,5 %. Paní Jedličková vysvětlila, že na zpracování 

rozpočtového opatření začala pracovat již na přelomu března a dubna, kdy informaci MF neměla 

ještě k dispozici, a navíc ani v této době není jasné, jaká výše poklesu příjmu nakonec bude, 
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předpokládá nutnost dalšího rozpočtového opatření v době, kdy bude alespoň částečně jasné, jak se 

ekonomika bude vyvíjet.  

     Další diskutovanou položkou byla výše plánovaného úvěru, kdy členové finančního výboru 

považují přijetí úvěru na financování tak velké akce, jakou je rekonstrukce školní kuchyně v areálu 

nemocnice jako rozumné řešení, ale navrhují ke zvážení, zda by nebylo lepší přijmout v současné 

situaci úvěr vyšší. Paní Jedličková shrnula pro přítomné současný stav přijatých úvěrů i plán na výši 

splátek a dobu splácení případného přijatého úvěru, tak abychom udrželi roční výši splátek 

cca 6,5 až 7 mil. Kč. Pan Novák doporučil zvážit prověření stávajících úvěrů, zda by nebyl možný 

odklad splátek. Paní Baslová doporučila zvážit u nově přijatého úvěru floatovou sazbu. V tuto chvíli 

má město Český Brod k dispozici indikativní nabídky KB a. s. a Č. S. a. s. 

     V závěru projednávání bodu o rozpočtovém opatření shrnul pan Ulík průběh projednávání, ze 

kterého vyplývá, že někteří nabádají k opatrnosti ve vztahu k plánovaným příjmům.  

     Pan Novák požaduje upravit rozpočtové opatření na odhad příjmů Ministerstva financí ze dne 

21. 4. 2020. 

 

Usnesení:  

 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 1 na rok 2020 v předloženém znění.       

             

            6/1/0 

 

 

3. Informace – Žádost SK Český Brod  

 

          Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Komentář přednesla paní Jedličková. 

Žádost se týká úpravy hlavního fotbalového hřiště. Jedná se o spoluúčast k dotaci MŠMT, poměr 

70% dotace, 30% spoluúčast žadatele. Spoluúčast žadatele může být z různých zdrojů. SK Český 

Brod požaduje spoluúčast k dotaci ve výši 1 075 763 Kč (50% spolufinancování). 

 

17:35 odchod pan Nekolný 

 

     Pan Ulík seznámil přítomné s projednáváním žádosti na radě města, kdy RM doporučuje ZM 

poskytnutí synergie k dotaci, (hlasování 4/3/0).  

     Pan Fischer vidí jako dobré, za příspěvek 1 mil Kč z rozpočtu města, upravit areál, v návaznosti 

na využití pro občany.  

     Z následné diskuse vyplynulo, že hřiště využívá výhradně fotbalový klub, ne školy a ne 

veřejnost. K dotazu na financování bylo sděleno, že částka je v tuto chvíli součástí schváleného 

rozpočtu a v této výši je ponechána i v rozpočtovém opatření. Dále členy finančního výboru 

zajímalo, zda by v případě neschválení spoluúčasti zastupitelstvem, šlo tyto peněžní prostředky 

využít jinak (financování investic, příspěvků PO, případně krytí většího propadu příjmů), což by 

schválením pomocí rozpočtového opatření možné bylo. 

 

     Finanční výbor bere informaci o žádosti SK Český Brod na vědomí. 

 

4. Informace – Kontroly PO 

 

     Paní Jedličková seznámila přítomné členy s probíhajícími kontrolami příspěvkových organizací, 

které vzhledem k současné situaci neprobíhají na místě v PO, ale od stolu. Kontrola poskytnutých 

dokladů, výkazů, inventurních soupisů, směrnic apod. probíhá na finančním odboru. Příspěvkové 

organizace dodávají požadované doklady v papírové podobě, případně zasílají skeny dokladů. 

V letošním roce se jedná o kontrolu PO Technické služby, Penzion ANNA, ZŠ Tyršova a MŠ 
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Sokolská. Předpokládáme, že v následujícím roce budou kontroly probíhat opět standardně 

s přizváním členů finančního a případně kontrolního výboru. S výsledkem kontrol budou členové 

finančního výboru a následně členové zastupitelstva seznámeni. 

     Pan Ulík poptal přítomné, zda i přesto nemají zájem se na kontrolách podílet. Paní Baslová, 

která se již dříve kontrol účastnila, prohlásila, že kontroly byly v pořádku a z jejího pohledu není 

letos potřeba průběh měnit. 

      

Finanční výbor bere informaci o probíhajících kontrolách na vědomí. 

 

5. Různé 
 

     Nic do bodu různé. Pan Ulík všem poděkoval a rozloučil se. 

 

 

Jednání ukončeno 17:50 hod 

 

 

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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