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Zápis č. 14 z jednání finančního výboru ze dne 8. 6. 2021 
 

Přítomni: Jaromír Fischer, Lucie Baslová, Petr Novák, Filip Ulík, Renata Rahmová, Barbora 
Tyglová, Eva Tožičková 
 
Omluveni: Boris Podhorský, Michaela Misterková 
 
Neomluveni:  
 
Hosté: Šárka Jedličková, Václav Hájek 
 
Jednání proběhlo formou videokonference 
 
     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 14. jednání finančního výboru 
(17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 
3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2020 
4. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2020 
5. Informace – schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2020 
6. Jednací řád finančního výboru 
7. Různé 

 
1. Minulý zápis 
 
          K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 
či připomínky. 
     Pan Ulík zmínil, že na zastupitelstvo města jsou předkládány zápisy vždy se zpožděním a bylo 
by vhodné mít k dispozici zápis aktuální. Prosí tedy členy finančního výboru, zda by nebylo možné, 
zápis po obdržení připomínkovat a formálně schválit mailem. 
   
2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021 
 
     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Okomentovala všechny změny 
v plánovaném rozpočtovém opatření. V příjmech dochází převážně k zapojení či upřesnění 
přijatých dotací, úpravě daňových příjmů na základě predikce a úpravě daně z příjmu za obec. 
V provozních výdajích dochází k úpravě příspěvků PO (včetně úhrady ztrát za rok 2020), přesunu 
příspěvku mezi ZŠ Žitomířská a nová Školní jídelna (dochází k narovnání příspěvku na období 
fungování jídelny Smetanova, výdejny Bezručova a nové ŠJ. Školní výdejna fungovala pod ZŠ 
Žitomířská od 1/2021 do 2/2021 - v rozpočtu měla ZŠ příspěvek na výdejnu za období 1-3/2021 -
část příspěvku se musela přesunout do nové Školní jídelny. Jídelna na B. Smetany je pod ZŠ 
Žitomířská od 1/2021 asi do 6/2021 - v rozpočtu měla ZŠ příspěvek na B. Smetany pouze za období 
1-3/2021 - část se přesunula z nové Školní jídelny.), navýšení příspěvku nové Školní jídelně (Nová 
školní jídelna má v rámci ROP č. 2 v navýšení část ve výši 500 tisíc + odvody na mzdové nálady, 
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z důvodu překlenovacího období nekrytí z MŠMT. Náklady na měsíce duben až červen 2021 tak 
doposud nebyly v rozpočtu zohledněny) a zapracování dotace pro PO, navýšení položky na 
dopravní obslužnost na základě dodatků, úpravy zapracování dotace Ministerstva kultury a k úpravě 
daně z příjmu za obec za rok 2020. 
     V investičních výdajích dochází k zapracování dotací, dále navýšení na PD k akcím souvisejícím 
s MŠ Kollárova a ZŠ Žitomířská a k navýšení položky na zateplení a rekuperaci ZŠ Tyršova v ul. 
Žitomířská čp. 760, které není dostačující. 
     Pan Ulík upozornil na stálé zapojení kontokorentního úvěru, dle sdělení paní Jedličkové, je 
možnost využití dlouhodobého úvěrového rámce (na 5 let), který je finančně výhodnější než 
kontokorent. 
     Pan Novák upozornil na nesoulad ve výši rozpočtované částky a uzavřené smlouvy o dílo 
na akci „Zateplení a rekuperace ZŠ Tyršova v ulici Žitomířská čp. 760“, pokud nebude uvedeno 
do souladu, považuje toto za porušení rozpočtové kázně. Situace se měla řešit před rozpočtovým 
opatřením č. 2. Dále vznesl dotaz na snížení dotace na chodníky v ulici Zborovská (nižší částka 
na základě nižší vysoutěžené ceny, upřesňující informaci požaduje pro příště do komentáře k rop). 
Pan Novák nevidí důvod k navýšení příspěvku pro PO Technické služby, paní Jedličková 
vysvětlila, že k navýšení dochází na základě usnesení č. 192/2021. Pan Ulík upřesnil, že proběhla 
na RM debata o variantách řešení terénních a vegetačních úprav. Pan Novák vznesl dotaz 
na výměnu areálu bývalého koupaliště a hřiště za ZŠ Žitomířská na základě informace ČBZ a zda,  
pokud dochází k navýšení ceny za demolici koupaliště nad 500 tisíc Kč neměla být veřejná zakázka, 
aby nedošlo k neoprávněnému dělení zakázky (jedná se o různé akce demolice koupaliště a terénní 
a vegetační úpravy). 
192/2021 Informace o postupu prací v areálu bývalého koupaliště Rada města  
I. bere na vědomí informaci o demolici stavby bazénu v areálu bývalého koupaliště v Českém Brodě.  
II. souhlasí s realizací terénních a vegetačních úprav prostoru bývalého koupaliště ve variantě č. 3 dle specifikace ze dne 26. 4. 2021.  
III. pověřuje vedení města oslovit TJ Slavoj Český Brod, z. s., IČO 00663191, s návrhem na směnu pozemků v obci a k. ú. Český Brod, a to na směnu 
pozemků v areálu koupaliště KN p. č. 523/3 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 147 m2 , KN p. č. 523/4 ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 24 m2 , KN p. č. 604/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 3.781 m2 , KN p. č. 604/5 vodní plocha, vodní 
nádrž umělá, o výměře 1.499 m2 , KN p. č. 2093 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 97 m2 , 2094 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2 ,KN 
p. č. 2095 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 94 m2 , pozemek KN p. č. 521/25 o výměře 640 m2 v podílu 1/2 pozemku, které jsou ve vlastnictví 
města Český Brod, za pozemek KN p. č. 996/5 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 7.136 m2 , který je ve vlastnictví TJ Slavoj 
Český Brod, z. s., Komenského 516, 282 9 Usnesení rady města ze dne 28. 4. 2021 01 Český Brod, IČO: 00663191. Rozdíl v hodnotách 
směňovaných pozemků bude bez finančního vyrovnání.  
IV. ukládá finančnímu odboru městského úřadu zapracovat do návrhu rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021 navýšení položky 
příspěvku zřizovatele pro Technické služby Český Brod o částku 200.000,- Kč. 
 
     Paní Baslová taktéž vidí problém v nedostatečném krytí smlouvy na provedení akce „Zateplení a 
rekuperace ZŠ Tyršova v ulici Žitomířská čp. 760“, je potřeba do rozpočtového opatření zajistit 
financování. 
      Pan Ulík navrhuje doporučit ke schválení rozpočtové opatření č. 2 pod podmínkou, že bude 
vyřešeno financování akce na zateplení a rekuperaci ZŠ Tyršova. 
 
Usnesení:  
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 
na rok 2021, za podmínky vyřešení nedostatečné výše prostředků na akci zateplení a rekuperace ZŠ 
Tyršova na adrese Žitomířská 760.        2/4/1 
 
     Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru. 
  
3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2020 
 
          Komentář k závěrečnému účtu města Český Brod za rok 2020 přednesla paní Jedličková. 
Hospodaření města za rok 2020 skončilo přebytkem ve výši 22 861,82 tis. Kč. Hospodářská 
střediska vykázala za rok 2020 zisk. Městské lesy zisk před zdaněním ve výši 4,7 mil. Kč, Bytové a 
nebytové hospodářství zisk před zdaněním 1,7 mil. Kč a Ostatní hospodářská činnost vykazuje zisk 
před zdaněním ve výši 6,9 mil. Kč. 
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     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, přehled poskytnutých dotací a další. 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 dotaci 4 mil. na středisku Městské lesy, zda se jedná o dotaci na traktor. Bylo 
vysvětleno, že dotace byla poskytnuta v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.  
     Pan Ulík, při projednávání závěrečného účtu města, doporučil přítomným přečtení Výroční 
zprávy města za rok 2020. 
 
Usnesení: 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města 
Český Brod za rok 2020 v předloženém znění.      6/0/1 
  
4. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2020 
 
     Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2020 byl projednán v průběhu 
projednávání bodu č. 3. 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 2020.         6/0/1 

 
5. Informace – schválení účetních závěrek PO města Český Brod 
 
     Za rok 2020 proběhly kontroly provedené kontrolní skupinou složenou ze zaměstnanců FO a 
vnitřní auditorky u všech školských příspěvkových organizací, včetně nové školní jídelny a u PO 
Penzion a domov ANNA. Kontrolu hospodaření PO Technické služby a CVIK provedla firma Atlas 
Audit s. r. o. 
     Pan Novák vznesl dotaz na platnost smlouvy nezveřejněné či zveřejněné po termínu u PO ZŠ 
Žitomířská a plnění z ní. V tomto případě je třeba situaci řešit Dohodou o vypořádání 
bezdůvodného obohacení mezi smluvními stranami. 
 
     Členové finančního výboru berou na vědomí informaci o schválení účetních závěrek 
příspěvkových organizací města Český Brod za rok 2020. 
 
6. Jednací řád finančního výboru 
 
     Členům finančního výboru byl na jednání předložen návrh Jednacího řádu finančního výboru 
Zastupitelstva města Český Brod. Jednací řád bude předložen ke schválení na jednání ZM dne 16. 6. 
2021. 
     Po projednání byly shrnuty změny, dochází ke změně termínu zaslaní dokladů (na 5 dní před 
termínem jednání), byla doplněna možnost hlasování prostřednictvím prostředků elektronické 
komunikace (tzv. hlasování per rollam), změny v článku 10 – Mlčenlivost a doplnění možnosti 
svolat jednání výboru vzdáleným přístupem, případně ze závažných osobních důvodů toto umožnit 
členovi výboru při jinak prezenčním jednání. 
     Na základě podnětu pana Nováka požaduje finanční výbor v článku 10 – Mlčenlivost  vysvětlení 
pojmu ochrana bankovního práva, dále se domnívají, že pokud se jedná o informace, 
o kterých mají zachovávat mlčenlivost, měli by být upozorněni, případně by takovéto informace 
měly být označeny. 

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


 

 
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 

4 
     Dále pan Novák postrádá v návrhu kompetence finančního výboru (paní Jedličková připomněla, 
že výbor si nechává schvalovat plán činnosti), nejsou zde limity pro projednávání (50 tisíc Kč? 100 
tisíc Kč?) nebo vymezení věcného rozsahu předmětů k jednání, odměny členům finančního výboru 
(se vzorem odkazuje např. na Jednací řády výborů města Nymburk), podotýká, že nedostali na 
vědomí informace týkající se firmy JF Tako (bylo vysvětleno, že situace se řešila v časové tísni, a to 
až po jednání finančního výboru) a upozorňuje, že dříve byly členům finančního výboru 
poskytování i smlouvy vztahující se k investičním akcím.  
     Finanční výbor požaduje zveřejnění platného Jednacího řádu na webu města. 
 
 
 
7. Různé 
  
     Nic do bodu různé. 
 
     Pan Ulík poděkoval všem online přítomným a jednání ukončil. 
      
Jednání ukončeno 18:35 hod 
 
 
Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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