Zápis č. 14 z jednání finančního výboru ze dne 9. 6. 2008
Přítomni: p. Batela, Mgr. Janík, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Škorpil, pí. Vagová
Hosté: p. Fischer, pí. Sahulová
Členové finančního výboru odsouhlasili rozšíření programu jednání o bod č. 4 – Žádost
oddílu triatlonu TJ Slavoj o změnu využití poskytnutého příspěvku.
1. Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2007
Členové finančního výboru byli seznámeni se závěrečným účtem Města Český Brod za rok
2007. Komentář k závěrečnému účtu přednesla paní Sahulová, pověřená vedením finančního
odboru. Součástí závěrečného účtu je i přehled pohledávek a závazků k 31.12.2007.
Předložený návrh byl projednán členy finančního výboru. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit tento návrh bez výhrad.
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2008
Předložený návrh na rozpočtové opatření byl projednán. Dotazy k jednotlivým položkám
zodpověděla paní Sahulová. Na návrh pana Bately finanční výbor navrhuje do rozpočtového
opatření č. 1 zapracovat změnu týkající se investic, a to, posílení položky 110 (Příprava
investic na další období) z položky 102 (Rekonstrukce komunikací a chodníků) o 150 000 Kč,
k využití na úpravu okolí koupaliště.
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové
opatření č.1 k rozpočtu na rok 2008 dle předloženého návrhu.
Současně s návrhem rozpočtového opatření byl vznesen požadavek na navýšení
příspěvku zájmovým organizacím v roce 2008, s použitím pro podzimní kolo rozdělování
finančních prostředků.
Dále členové finančního výboru navrhují, počínaje rozpočtem na rok 2009, částku pro
poskytnutí zájmovým organizacím ve výši 1% z rozpočtovaných příjmů města.
3. Žádost o příspěvek Vlasty a Václava Josífkových
Žádost manželů Josífkových o příspěvek na likvidaci odpadu na soukromém pozemku
v katastrálním území Štolmíř byla projednána. Finanční výbor, po projednání, doporučuje
radě města žádosti nevyhovět.
4. Žádost oddílu triatlonu TJ Slavoj o změnu využití poskytnutého příspěvku
Oddíl triatlonu žádá využití přiznané dotace nejen pro pořádání veřejně přístupných
sportovních akcí, ale i pro podporu vlastní závodní činnosti členů oddílu. Členové finančního
výboru žádost projednali a souhlasí se změnou účelu dle došlé žádosti. Na výše uvedenou
změnu bude sepsán dodatek ke smlouvě č. 52/2008/FO.

Předseda finančního výboru: Mgr. Milan Plíva
Zapisovatelka: Martina Jelínková

