Zápis č. 19 z jednání finančního výboru ze dne 2.3.2009
Přítomni: p. Batela, Mgr. Janík, pí. Kulhánková, Mgr. Plíva, pí. Raková, pí. Vagová
Hosté: Bc. Nekolný

Předseda finančního výboru zahájil 19. jednání finančního výboru a přivítal přítomné členy,
které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program
jednání: 1. Příspěvky zájmovým organizacím
2. Pravidla pro poskytování příspěvků na fasády
3. OZV č.1/2009- místní poplatky
4. Zpráva o činnost finančního výboru v roce 2008
5. Informace – připomínky vzešlé ze setkání Pracovní skupiny senioři, zdr. postižení,

1. Příspěvky zájmovým organizacím
Členové finančního výboru projednali došlé žádosti o dotace a navrhují radě města
ke schválení přidělení dotací v celkové výši 308 500 Kč v následujícím rozdělení:
Barry & spol.
Guardia Broda Bohemicalis
Český rybářský svaz
Fotbalový klub SK Český Brod
ACFR 11
Veteran Car Club
Junák – Psohlavci
Junák – Ing. L. Nováka
Sbor dobrovolných hasičů
ZO ČSOP
OS Corridoor
Jachtklub Toušeň

35 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
50 000 Kč
3 500 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
50 000 Kč

Dále členové finančního výboru navrhují radě města, doporučit zastupitelstvu města
ke schválení přidělení dotací v celkové výši 601 500 Kč v následujícím rozdělení:
OS Magráta
Vox Bohemicalis
Basketbal klub
TJ Sokol
TJ Slavoj
TJ Liblice

65 000 Kč
130 000 Kč
71 500 Kč
75 000 Kč
200 000 Kč
60 000 Kč

Dotace jsou určeny na činnost a akce jednotlivých organizací dle podané žádosti. Účel
dotace bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Finanční výbor projednal také žádost OS Team 131. Po projednání se členové finančního
výboru rozhodli této žádosti nevyhovět.

2. Pravidla pro použití finančních prostředků na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí
v městské památkové zóně města Český Brod

Členové finančního výboru projednali stávající návrh. Navrhují, do článku IV. – Přiznání
dotace, odstavec 2, doplnit větu „Nevztahuje se na osoby, které nejsou povinné vést
účetnictví.“
V této podobě doporučuje finanční výbor „Pravidla“ zastupitelstvu města ke schválení.

3. Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2009 – O místních poplatcích
Návrh vyhlášky o místních poplatcích ruší vyhlášku č. 10/2005. Se změnami ve vyhlášce
seznámil přítomné místostarosta pan Nekolný.
Finanční výbor návrh vyhlášky projednal a doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV
č. 1/2009 – O místních poplatcích v předloženém znění.

4. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2008
Se zprávou o činnosti seznámil členy finančního výboru jeho předseda Mgr. Plíva.
Finanční výbor doporučuje s tímto zápisem seznámit zastupitelstvo města.

5. Informace – připomínky vzešlé ze setkání Pracovní skupiny senioři, zdravotně
postižení, ...
Připomínky ze setkání Pracovní skupiny předala k projednání finančnímu výboru paní
Veronika Svěcená, a to vzhledem ke skutečnosti, že nebudou řešeny v rámci plánu sociálních
služeb. Členové výboru berou připomínky vzešlé z jejího jednání dne 12. 11 2008 na vědomí a
doporučují předat požadavky na OSMM a Technickým službám.

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

