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MUCB  61161/2022/FV 
 

Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 21. 11. 2022 
 

Přítomni: Petr Novák, Filip Ulík, Barbora Tyglová, Jaromír Fischer, Lukáš Linhart, Jakub Rejzek 
 
Omluveni: Eva Tožičková 
 
Neomluveni:  
 
Hosté: Šárka Jedličková, Markéta Havlíčková 
 
     Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 1. jednání finančního výboru 
(17:00 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání. 
 
Program jednání: 
 

1. Minulý zápis 
2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2022 
3. Rozpočtové provizorium na rok 2023 
4. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
5. Ceník svozu odpadů pro podnikatele na rok 2023 
6. Stanovení výše pachtovného za pronájem vodohospodářského majetku pro rok 2023 
7. Různé 

 
1. Minulý zápis 
 
          K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky 
či připomínky. 
   
2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 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 převážně v daňových příjmech a k úpravám dotací dle skutečnosti.  
      V provozních výdajích dochází k úpravě výše dotace MPSV pro ANNA ČESKÝ BROD, 
sociální služby pro seniory. Dále dochází k úpravám položek souvisejících s osobními náklady 
(zákonné navýšení tarifů, změny osobních příplatků), k úpravě položek jednotlivých správců kapitol 
OF – snížení, OVÚP – snížení, výdaje v kompetenci tajemníka úřadu – navýšení (platby 
Polabskému komunálnímu družstvu, audit PO), OŽPZ – zapracování obnovy alejí Štolmíř, Velký 
Vrch) a k navýšení finančních prostředků do Fondu sportu a kultury (synergie TJ Sokol – přesun 
z investic). 
       V rámci projednávání rozpočtového opatření proběhla diskuse ohledně objednávky na obnovu 
alejí, kde se jedná o objednávku z roku 2021 a teprve v tomto rozpočtovém opatření se navyšují 
prostředky, akce je podpořena dotací, schválena a dosud nebyla realizována, přesto by bylo vhodné 
zapracovat prostředky již do schváleného rozpočtu 2022. Na základě další diskuse o platbách 
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Polabskému komunálnímu družstvu, požadují členové finančního výboru, zda by jim nemohla být 
předložena zpráva o činnosti družstva. 
      
Usnesení:  
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření 
č. 5 na rok 2022, v předloženém znění.      6/0/0 
 
3. Rozpočtové provizorium na rok 2023 
 
     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového provizoria na rok 2023. Rozpočtové 
provizorium je navrženo v maximální měsíční výši 1/12 rozpočtu roku 2022. 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 2023, což bylo vysvětleno (v 
listopadu ještě není známa skutečnost roku 2022, obec zná pouze přibližnou výši odhadu daňových 
příjmů, bylo by třeba v lednu ihned rozpočtové opatření).  
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium 
na rok 2023 v předloženém znění.        6/0/0 
 
 
4. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 
     Komentář k OZV přednesla paní Jedličková. Podkladem pro stanovení ceny je kalkulace 
zpracovaná TS. Navržená sazba radou města pro rok 2023 je ve výši 1 140 Kč. Maximální možná 
částka poplatku je 1 200 Kč. 
 
     Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV v předloženém 
znění.            5/1/0 
 
 
5. Ceník svozu odpadu pro podnikatele na rok 2023 
 
     Členům finančního výboru byla předložena kalkulace pro rok 2023 a srovnání s předchozím 
rokem, zpracovaná technickými službami. Komentář přednesla paní Jedličková. Proběhla diskuse 
ohledně motivace k třídění odpadu podnikatelů, názvosloví v předloženém materiálu a nutností 
sjednocení názvosloví s OZV o místním poplatku. Finanční výbor navrhuje dopracovat materiál. 
 
     Finanční výbor projednal předložený materiál a doporučuje přepracovat ceník pro podnikatele 
tak, aby byli podnikatelé motivováni třídit, byla sazba za odpad směsný, ne odpad netříděný a 
vznikla by tak smluvní možnost (povinnost) odpad nevyvézt, pokud by obsahoval odpad tříditelný. 
            6/0/0 
 
6. Stanovení výše pachtovného za pronájem vodohospodářského majetku pro rok 2023 
 
Bod byl stažen 
 
 
7. Různé 
  
     Členové se v diskusi dotkli tématu ceny pachtovného vodohospodářského majetku, ceny vody (i 
v souvislosti s připojením nových vrtů, snížení potřeby nakupovat vodu z cizích zdrojů) a investic 
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do vodohospodářského majetku. Paní místostarostka informovala přítomné, že ke zprovoznění 
nových vrtů dojde pravděpodobně v polovině roku 2023.  
     Pan Novák vznesl dotaz na požár objektu starého sila v areálu ZZN, na pojištění a výši náhrady. 
Paní Jedličková přislíbila informaci zjistit a zaslat ji členům emailem. 
 
 
Pan Ulík poděkoval všem přítomným a jednání ukončil. 
 
      
Jednání ukončeno 18:25 hod 
 
 
Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík 
 
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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