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Město Český Brod 
Odbor finančn í 

náměstí Husovo 70 I 282 01 I Český Brod 

MUCB 53321/2021/FV 

Zápis č. 15 z jednání finančního výboru ze dne 13. 9. 2021 

Přítomni: Jaromír Fischer, Lucie Baslová, Petr Novák, Filip Ulík, Boris Podhorský 

Omluveni: Barbora Tyglová, Eva Tožičková, Michaela Misterková 

Neomluveni: 

Hosté: Šárka Jedličková, Milan Majer, Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký 

Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 15. jednání finančního výboru 
(17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání. 
Program jednání: 

1. Minulý zápis 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2021 
3. Informace-Jednací řád finančního výboru 
4. Různé 

1. Minulý zápis 

K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 
či připomínky. 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 3 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 a úpravě výše příjmů na základě skutečnosti (průtoková dotace pro ANNA Český 
Brod, soc. služby pro seniory, CVIK, kompenzační bonus). Dále pak dochází k zapojení části 

Fondu infrastruktury (plánované použití na dofinancování akce „Zateplení a rekuperace ZŠ 
Tyršova, čp. 760", dokrytí Fondu komunikací nad rámec daně z nemovitosti a předfinancování 
dotace na přechody a chodníky, plánovaný návrat v roce 2022). V provozních výdajích dochází 
ke snížení příspěvku zřizovatele pro ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova (s ohledem na plnění k 30. 6. 
2021), dále k úpravám položek souvisejících s opravami kulturních památek (jPomník Prokop, 
jKouřimské předbraní, Jschodiště čp. 70), k úpravám položek kapitol jednotlivých příkazců 
na základě skutečnosti či požadavků a přesun finančních prostředků do Fondu sportu, kultury a 
volného času (v souvislosti s nečerpáním synergie T. J. Sokol). V investičních výdajích dochází 
k navýšení položky na akci „Zateplení a rekuperace ZŠ Tyršova, čp. 760", nečerpání dotace 
na přechody a chodníky a nečerpání synergie T. J. Sokol. Dále dochází k převodu provozních 
do investičních prostředků na vybudování zemních trampolín v rámci participativního rozpočtu. 

V rámci diskuze zodpověděla paní Jedličková všechny dotazy. Položka místní poplatky - odpad 
- není naplněná v plné výši (splatnost do 30. 6. , poté výzvy), dotace na traktor do lesů (příjem 
dotace a následný převod na středisko ML), 1 mil. Kč od firmy JF Tako (na středisku OHČ, 
v rozpočtu je vidět jako převod peněžních prostředků ze střediska HČ, kompenzační bonus a jeho 
navýšení (zasílán čtvrtletně dle skutečně vybraných daní, nešlo odhadnout), snížení položky 

Město český Brod I te lefon: 321612 111 I I Č: 00235334 I DIČ : CZ00235334 I www.cesbrod.cz I cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Ko lín, pobočka český Brod I č . ú.: 9294910237 /0100 



2 

na odchodné pro MěP (informace, že v roce 2021 nebude nikdo z městských strážníků odcházet), 
synergie pro T. J. Sokol (v letošním roce nestihnou vyčerpat, proto peněžní prostředky mohou být 
uvolněny pro čerpání z Fondu sportu, usnesení ZM platí, synergie se přesune do rozpočtu roku 
2022), v této souvislosti proběhla rozprava o čerpání synergií zda přímo z rozpočtu nebo přes Fond 
sportu. 

Pan Novák vznesl dotaz na 11 mil Kč do Fondu infrastruktury Ge v plnění na řádku 62), kde je 
v plnění rozpočtu vidět přivaděč a další vodohospodářské stavby (v rozpočtu není vidět, akce jsou 
financované prostřednictvím Vodohospodářského fondu na středisku OHČ), dotaz na předplacené 
nájemné (zatím se nečerpalo, probíhá jednání, případné čerpání od 1. 1. 2022), z čeho je hrazena 
smlouva na 450 tis. Kč uzavřená se spolkem LECCOS (v rozpočtu 700 tis. Kč na Programy 
sociálních služeb), kde je vidět v rozpočtu demolice budov v areálu ZZN (není v rozpočtu, vztahuje 
se ke středisku BH), zda byl záměr areál takto otevřít a nenechat nějaké ohraničení i z hlediska 
bezpečnosti (v plánu rozšíření komunikace), bezbariery pavilon F (průtoková dotace, jinak 
realizováno z Fondu nemocnice). 

V závěru diskuze proběhl dotaz na zábor veřejného prostranství (v souvislosti s umístěním 
atrakcí do areálu ZZN dojde ke snížení na položce záboru a uhrazené nájemné se projeví v plnění 
na středisku OHČ) a na příjem Fondu infrastruktury (plní se z příspěvku) a Fondu komunikací (plní 
se z výnosu daně z nemovitosti). 

Usnesení: 

Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 
na rok 2021. 3/2/0 

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

3. Jednací řád finančního výboru 

Členům finančního výboru byl na jednání předložen jednací řád finančního výboru 
Zastupitelstva města Český Brod schválený na jednání ZM dne 16. 6. 2021. 

Finanční výbor bere jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města na vědomí. 

4. Různé 

Nic do bodu různé. 

Pan Ulík poděkoval všem a jednání ukončil. 

Jednání ukončeno 17:50 hod 

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková 
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