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MUCB 30298 /2022/FV 

 

Zápis č. 20 z jednání finančního výboru ze dne 6. 6. 2022 
 

Přítomni: Jaromír Fischer, Petr Novák, Eva Tožičková, Filip Ulík, Boris Podhorský, Renáta 

Rahmová 

 

Omluveni: Lucie Baslová, Michaela Misterková, Barbora Tyglová 

 

Hosté: Šárka Jedličková, Jakub Nekolný 

 

     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 20. 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 2022 

3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2021 

4. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2021 

5. Informace – kontroly účetních závěrek příspěvkových organizací města Český Brod za 

rok 2021 

6. 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 2022 

 

     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Okomentovala všechny změny 

v plánovaném rozpočtovém opatření. V příjmech dochází k úpravám na základě známých 

skutečností. V provozních výdajích dochází ke zvýšení příspěvku zřizovatele pro Technické služby 

(z důvodu oprav komunikací ve výši 5 mil. Kč), dále k úpravám položek souvisejících s opravami 

kulturních památek, snížení přídělu do Fondu komunikací, snížení nákladů na dopravní obslužnost a 

navýšení položky na realizaci jednotného vizuálního stylu (ORJ 65), dále ke zvýšení přídělu 

do Fondu sportu (2 individuální žádosti).  V investičních výdajích dochází k navýšení položky 

na akci „Energetická úspora čp. 56“, výkup pozemku v ul. Kollárova, položky na pořízení 

stacionárního radaru pro MP (dle cenové nabídky) a ke snížení položky na veřejné osvětlení (přesun 

na TS). 

     Vzhledem ke skutečnosti, že spolu s návrhem zaslala paní Jedličková i veškeré materiály 

související s úpravami, měli členové finančního výboru možnost si vše předem prostudovat. Pan 

Novák vznesl dotaz na dvě nesrovnalosti v částkách návrhu rozpočtového opatření (chyba 

v komentáři a chyba v součtu). Paní Jedličková poděkovala za upozornění, s tím, že přílohy ještě 

před jednáním RM a ZM opraví a opravené dá k dispozici zastupitelům a radním. Dále došlo 

k diskusi ohledně skate parku financovaného z Fondu infrastruktury. Pan Nekolný i pan Ulík 

vysvětlili, že se jedná o podporu sportovních aktivit pro neorganizovanou mládež (i na základě 

Programu rozvoje sportu). 
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Usnesení:  

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření 

č. 3 na rok 2022, ve znění po zapracování oprav.      6/0/0 

 

3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2021 

 

     Komentář k závěrečnému účtu města Český Brod za rok 2021 přednesla paní Jedličková. 

Hospodaření města za rok 2021 skončilo schodkem ve výši 6.336,02 tis. Kč. Hospodářská střediska 

vykázala za rok 2021 zisk. Městské lesy zisk před zdaněním ve výši 593 tis. Kč, Bytové a nebytové 

hospodářství zisk před zdaněním 181 tis. Kč, který je ovlivněn náklady na opravy v areálu 

nemocnice a snížením výnosu z nájemného a Ostatní hospodářská činnost vykazuje zisk před 

zdaněním ve výši 12,6 mil. 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, 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. 

Paní Jedličková, na žádost pana Nováka, přislíbila přítomným zaslat koeficient zadluženosti. 

 

Usnesení:  

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

Český Brod za rok 2021 v předloženém znění.      6/0/0 

 

 

 

4. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2021 

 

     Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2021 byl projednán. 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 2021.          6/0/0 

 

 

5. Informace – kontroly účetních závěrek příspěvkových organizací města Český Brod za rok     

2021 

 

     Za rok 2021 probíhají kontroly prováděné kontrolní skupinou složenou ze zaměstnanců FO a 

vnitřní auditorky u MŠ Liblice, MŠ Kollárova, ZŠ Žitomířská, CVIK a Technické služby. Kontrolu 

hospodaření PO ANNA Český Brod, soc. služby pro seniory, ZŠ Tyršova, Školní jídelna a MŠ 

Sokolská provedla firma Atlas Audit s. r. o. 

     Členové finančního výboru berou na vědomí informaci o probíhajících kontrolách souvisejících 

se schválením účetních závěrek příspěvkových organizací města Český Brod za rok 2021. 

 

 

6. Různé 

  

     Nic do bodu různé. 
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     Pan Ulík poděkoval všem a jednání ukončil. 

 

     Krásné léto. 

      

Jednání ukončeno 17:55 hod 

 

 

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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