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MUCB   48990/2022/FV 

 

Zápis č. 21 z jednání finančního výboru ze dne 13. 9. 2022 
 

Přítomni: Petr Novák, Filip Ulík, Boris Podhorský, Renáta Rahmová, Barbora Tyglová 

 

Omluveni: Lucie Baslová, Jaromír Fischer 

 

Neomluveni: Michaela Misterková, Eva Tožičková 

 

Hosté: Šárka Jedličková, Jakub Nekolný 

 

     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 21. jednání finančního výboru 

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

 

Program jednání: 

 

1. Minulý zápis 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022 

3. 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 2022 

 

     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Okomentovala všechny změny 

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

skutečností, a to v daňových i nedaňových příjmech a k zapracování dotace na komunální volby.  

      V provozních výdajích dochází ke zvýšení částky na opravy fasády a vnitřních prostor čp. 1, 

které budou podpořeny dotací. Na podnět pana Nováka bude upraven komentář rozpočtového 

opatření, aby byl přesnější, případně bude poskytnuta smlouva se zhotovitelem. Dále dochází 

k úpravám položek souvisejících s osobními náklady (odchodné, zákonné navýšení platů), 

s příspěvkem na stravné (rozpočet i sociální fond), k zapracování dotace na komunální volby a 

k navýšení položek jednotlivých správců kapitol (OVV – poh. hmoty, OR – opravy památek, OŽPZ 

– předfinancování dotace Jiráskovy sady) a k přesunu položky participativního rozpočtu z provozu 

do investic. 

   V investičních výdajích dochází k navýšení položky na akci „Energetická úspora čp. 56“, 

pokračování stavebních úprav čp. 56 a projektovou dokumentaci MŠ Kollárova, dále ke snížení 

položky na úsekové měření na silnici I/12 a pořízení skateparku (z důvodu přesunu do roku 2023), 

stejně tak položka na veřejné osvětlení. Nově je do rozpočtu zapracován požadavek IT na studii 

proveditelnosti a bezpečnostní analýzy, potřebných k dotaci IROP, ve výši 250 tis. Kč. 

     V rámci projednávání rozpočtového opatření proběhla diskuse ohledně energií (fixace, burza, 

zastropování). 
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Usnesení:  

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

č. 4 na rok 2022, v předloženém znění.      5/0/0 

 

3. Různé 
  

     Nic do bodu různé. 

 

 

Pan Ulík poděkoval všem za činnost během končícího volebního období a jednání ukončil. 

 

      

Jednání ukončeno 17:45 hod 

 

 

Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  

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

