
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 60031 /2020/FV 
 

Zápis č. 11 z jednání finančního výboru ze dne 23. 11. 2020 
 

Přítomni: Lucie Baslová, Petr Novák, Renata Rahmová, Barbora Tyglová, Filip Ulík, Boris 
Podhorský, Eva Tožičková 
 
Omluveni: Jaromír Fischer 
 
Neomluveni:  
 
Hosté: Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký 
 
Jednání proběhlo formou videokonference 
 
     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 11. jednání finančního výboru 
(17:05 hod.) a doporučuje v rámci bodu různé informovat o Dohodě o narovnání s firmou 
UAS s. r. o. Členové finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 
3. Rozpočtové provizorium na rok 2021 
4. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2021 
5. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
6. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2021 
7. Informace – Smlouva o úvěru 
8. Informace – PO CVIK – návratná finanční výpomoc 
9. Informace – PO Technické služby – podmínečný vratný investiční příspěvek 

     10.  Různé  
 
1. Minulý zápis 
 
     K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 
či připomínky. 
   
2. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020 
 
     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Rozpočtové opatření č. 4 reaguje 
na skutečnost, jsou zde zapojené přijaté dotace. Dochází k navýšení provozních výdajů – příspěvek 
zřizovatele pro Technické služby a nově vzniklou PO Školní stravování (na krytí prvotních nákladů 
souvisejících s činností). V investičních výdajích dochází k navýšení částky na instalaci přípoloží 
pro rozšíření kamerového systému, ke snížení částky u akcí Nová MŠ Kollárova a Moderní 
poradenské centrum (z důvodu přesunu do roku 2021) a nově zařazení podmínečného investičního 
příspěvku pro PO Technické služby (částečné uhrazení splátek investičních úvěrů) a PO CVIK 
(návratná finanční výpomoc na předfinancování investiční dotace od Středočeského kraje).  
     Vznesené dotazy paní Jedličková zodpověděla. 
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Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 
v předloženém znění.          6/0/0 
 
 
3. Rozpočtové provizorium na rok 2021  
 
          Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového provizoria na rok 2021. 
Rozpočtové provizorium je navrženo v maximální měsíční výši 1/12 rozpočtu roku 2020, 
s výjimkou u příspěvkové organizace Školní stravování, kde je navrženo v maximální měsíční výši 
1/12 návrhu rozpočtu na rok 2021. S rozsahem návrhu rozpočtového provizoria a s důvody pro 
rozpočtové provizorium seznámila členy paní Jedličková.  
     Byl vznesený dotaz proč se neschvaluje rovnou rozpočet na rok 2021, což bylo vysvětleno 
(v listopadu ještě není známa skutečnost roku 2020, v současné situaci, po předpokládaném přijetí 
daňového balíčku ještě obec nezná výši odhadu daňových příjmů). 
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium 
na rok 2021 v předloženém znění.        6/0/0 
  
 
4. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2021 
 
     Členové finančního výboru projednali návrh ceníku svozu odpadu pro podnikatele na rok 2021. 
Komentář k návrhu ceníku přednesla paní Jedličková. Ceník je navržen na základě kalkulace 
zpracované od TS. Pro rok 2021 je navrženo zvýšení ceny svozu odpadu pro podnikatele pouze 
o inflaci. 
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit maximální ceny 
za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2021 v předloženém znění.   6/0/0 
 
5. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
      Komentář k OZV přednesla paní Jedličková. Podkladem pro stanovení ceny je kalkulace 
zpracovaná TS. Navržená sazba pro rok 2021 je ve výši 816 Kč. Skládá se z pohyblivé části, 
stanovené dle skutečných nákladů roku 2019 (571 Kč) a pevné části poplatku za tříděný odpad 
(245 Kč).  
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV v předloženém 
znění.             6/0/0 
 
 
6. Schválení maximální ceny vodného a stočného na rok 2021 
 
     Komentář k materiálu přednesla paní Jedličková. Cenu kalkuluje společnost 1. SčV. Kalkulace 
byla provedena na základě Koncesní smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a provozovatelem 
vodohospodářského majetku na období provozování od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2028 a Modelu SFŽP. 
     Pro rok 2021 je navržená cena vodného 47,73 Kč bez DPH za 1 m3 a stočného 50,39 Kč bez 
DPH za 1 m3. 
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     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit maximální ceny 
vodného a stočného na rok 2021.        6/0/0 
 
 
7. Informace – Smlouva o úvěru 
 
     Paní Jedličková informovala členy finančního výboru o průběhu jednání hodnotící komise. Byly 
poptány 3 bankovní instituce (ČS, KB a Moneta Money bank), 2 nabídky byly podány (ČS a. s. a 
KB a. s.). Komise doporučila uzavřít Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. (fixní úrok 0,98 % 
p. a., úvěr bez zajištění, splatnost do 2030). 
 
17:30 připojen pan Novák 
 
     Finanční výbor bere předložený materiál na vědomí. 
 
8. Informace – PO CVIK návratná finanční výpomoc 
 
    Jedná se o návratnou finanční výpomoc pro PO CVIK, předfinancování k dotaci. Informace 
projednána i v rámci bodu č. 2. 
 
     Finanční výbor bere předložený materiál na vědomí. 
 
9. Informace – PO Technické služby podmínečný vratný investiční příspěvek 
 
     Jedná se o podmínečný vratný investiční příspěvek na splátky úvěrů. Výše vratky bude 
stanovena na základě vykázaného hospodářského výsledku za rok 2020 předloženého 
do schvalovacího řízení rady města. Informace projednána i v rámci bodu č. 2 
 
     Finanční výbor bere předložený materiál na vědomí. 
 
10. Různé 
  
     V rámci bodu různé seznámil pan Klinecký přítomné členy s Dohodou o narovnání s firmou 
UAS s. r. o., která bude předložena na jednání zastupitelstva města dne 25. 11. 2020. Jedná se 
o kompenzaci smluvní pokuty s dodáním plnění bez úhrady. Vznesené dotazy zodpověděl pan 
Klinecký. 
     Pan Klinecký informoval přítomné o rezignaci pana Řídkého na člena finančního výboru. Návrh 
nového člena FV projedná zastupitelstvo města na svém jednání 25. 11. 2020. 
     Nic dalšího do bodu různé. 
     Pan Ulík poděkoval všem online přítomným a jednání ukončil. 
      
 
Jednání ukončeno 17:48 hod 
 
 
      
 
Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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