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MUCB  26070/2020/FV 

 

Zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 15. 6. 2020 
 

Přítomni: Jaromír Fischer, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Eva Tožičková, Barbora 

Tyglová, Filip Ulík 

 

Omluveni: Lucie Baslová 

 

Neomluveni: Miroslav Řídký 

 

Hosté: Václav Hájek, Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký 

 

 

     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 9. jednání finančního výboru 

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

Program jednání: 

1. Minulý zápis 

2. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2019 

3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2019 

4. Informace – schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2019 

5. Různé 

 

1. Minulý zápis 

 

     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 

či připomínky. 

   

2. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2019 

 

     Komentář k závěrečnému účtu města Český Brod za rok 2019 přednesla paní Jedličková. 

Hospodaření města za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 11 906,45 tis. Kč. Příjmy byly 

naplněny ve výši 98%, provozní výdaje ve výši 97% a investiční výdaje ve výši 85% upraveného 

rozpočtu. Hospodářská střediska vykázala za rok 2019 zisk. Městské lesy zisk před zdaněním 

ve výši 145 tis. Kč, Bytové a nebytové hospodářství zisk před zdaněním 1 390 tis. Kč a Ostatní 

hospodářská činnost vykazuje zisk před zdaněním ve výši 6 448 tis. Kč. 

     Jako přílohy závěrečného účtu byly předloženy stavy bankovních účtů, stavy úvěrových účtů, 

stavy účtu pohledávek 315, Vodohospodářský fond, Fond nemocnice, údaje o stavu hospodaření 

příspěvkových organizací a další. Zároveň nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku 

provedeného přezkumu hospodaření Města Český Brod. 

     Členové finančního výboru projednali předložený návrh na schválení závěrečného účtu města. 

Byl vznesen dotaz na vznik přebytku, paní Jedličková vysvětlila, že příjmy byly naplněny, ale 

investice nebyly zrealizované všechny a došlo k jejich přesunu do roku 2020. S tím souvisel i dotaz 

na financování akcí v roce 2020. Město k financování využívá zůstatek běžného účtu roku 2019, 

nicméně v souvislosti s plánovaným poklesem daňových příjmu je v rozpočtovém opatření č. 1 

počítáno s úvěrem na pokrytí nákladů na školní stravování ve výši 15 mil. Kč. V tuto chvíli má 

vedoucí finančního odboru k dispozici 2 indikativní nabídky na úvěr. V přílohách k závěrečnému 
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účtu postrádají členové finančního výboru přílohu splácení úvěrů po jednotlivých letech a požadují 

tuto přílohu zaslat dodatečně. Zároveň požadují upravit tabulku pohledávek za rozpočtovými 

příjmy, aby bylo možné odsouhlasit stav na účty v rozvaze, v současné době je příloha sestavena 

pouze s pohledávkami po splatnosti.  

     V návaznosti na přílohu s pohledávkami projednali členové finančního výboru i postup 

vymáhání, kdo vymáhá, podle jakého právního předpisu, vymáhání místních a správních poplatků a 

pokut, dále pak vývoj vymáhání pohledávek prostřednictvím exekutorské firmy (přehled 

o úspěšnosti vymáhání by měl být k dispozici po roce využívání exekutorské firmy). Podle 

předložených dokladů je velká položka pokuty odboru dopravy, pan Ulík vznesl dotaz, zda máme 

srovnání s jinými městy (takové srovnání k dispozici nemáme).  Pan Novák se zeptal na konkrétní 

pohledávku z obchodního styku (pohledávka na hospodářském středisku OHČ, řešeno soudně, 

v současnosti probíhají splátky nařízené soudem).  

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města 

Český Brod za rok 2019 v předloženém znění.      7/0/0 

 

 

3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2019  

 

          Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2019 byl projednán částečně 

v průběhu projednávání bodu č. 2, doplňující informace přednesla paní Jedličková. 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.  

      

Usnesení 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města 

Český Brod za rok 2019.         7/0/0 

 

4. Informace – schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města za rok 2019 

 

     Členové finančního výboru berou na vědomí informaci o schválení účetních závěrek 

příspěvkových organizací města Český Brod za rok 2019. 

 

5. Různé 
 

     Paní Rahmová vznesla dotaz na areál ZZN, odpověděl jí pan Ulík. Odkup areálu ZZN proběhl 

počátkem roku 2018, v současné době je areál využíván částečně Technickými službami, dále je zde 

parkoviště pro zaměstnance a nyní uskladněný recyklát k dalšímu využití, dále je příležitostně areál 

využíván pro kulturní akce. V současnosti je plánováno areál otevřít např. jako odstavné parkoviště 

a najít zatím alespoň krátkodobé využití areálu, než se najde trvalé využití. 

     Pan Novák vznesl dotaz na skladovaný recyklát (zda odpad?, druhotná surovina?), jeho využití 

je na komunikace. 

 

17:55 příchod pan Klinecký 

 

     Diskuse se vrátila k tématu využití areálu ZZN, nejnovější informace možnosti využití jako tzv. 

Re-Use centrum, dále pak možnost využití kancelářských prostor k pronájmu, parkovací místa a 

rozbíhá se PD na okružní křižovatku. 

     Další dotazy směřovaly k tématu rekonstrukce ul. Žižkova (akce na 2 etapy, souvislost 

s investicí Středočeského kraje). 
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     Pan Novák se zeptal na bezpečné zadlužení města. K 31. 5. je výše nesplacených úvěru cca 

35 mil. Kč. Paní Jedličková přislíbila dluhový ukazatel na příští jednání finančního výboru. 

Proběhla ještě diskuse o výši propadu daňových příjmů a kompenzačním balíčku (1200 Kč 

na obyvatele), bude řešeno v rozpočtovém opatření v září. 

     Plánovaný termín jednání finančního výboru je 21. 9. 2020 od 17:00. 

 

Jednání ukončeno 18:15 hod 

 

 

     V průběhu úterý 16. 6. 2020 obdržel finanční odbor informaci ohledně upřesnění dotace 

na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu je schválena částka 22 718 000 Kč, kterou je nutné 

rozpočtovým opatřením upravit na částku 22 718 100 Kč, a to do 30. 6. 2020. Jelikož jednání 

finančního výboru proběhlo v pondělí 15. 6. 2020, byl návrh rozpočtového opatření č. 2 ve středu 

17. 6. 2020 zaslán členům finančního výboru elektronicky a byl telefonicky projednán. Vyjádření 

jejich souhlasu či nesouhlasu je přílohou zápisu.  

     V rozpočtovém opatření č. 2 se jedná o navýšení položky 4112 (řádek č. 23) o 100 Kč a zároveň 

snížení použití prostředků minulých let (řádek č. 118) o 100 Kč, výdaje se nemění. 

     Souhlas s takto navrženým rozpočtovým opatřením č. 2 vyslovilo sedm členů finančního výboru. 

 

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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