Zápis č. 26 z jednání finančního výboru ze dne 18.1.2010
Přítomni: Mgr. Janík, pí. Kulhánková, Mgr. Plíva, Ing. Škorpil, pí. Vagová
Hosté: p. Fischer, Ing. Kašpar, pí. Sahulová
Omluveni: p. Batela, pí. Raková
Před zahájením jednání finančního výboru představil pan starosta přítomným členům
nového tajemníka městského úřadu Ing. Aleše Kašpara.
Předseda finančního výboru zahájil 26. jednání finančního výboru a přivítal přítomné členy,
které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program
jednání:
1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2010
2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 – O místních poplatcích
3. Informace – prodej bytových domů na náměstí v Českém Brodě
4. Informace – ukládání inženýrských sítí do pozemků místních komunikací ve
vlastnictví města Český Brod
5. Informace – žádost TJ Sokol
1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2010
Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtu na rok 2010. Rozpočet je pro rok
2010 navržen jako schodkový. Podrobný komentář k návrhu rozpočtu přednesla paní Sahulová,
pověřená vedením finančního odboru. Příjmy pro rok 2010 jsou navrženy jen s mírným
navýšením oproti roku 2009. Největší nárůst se očekává v položce daň z nemovitosti, a to
vzhledem ke zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti. Návrh rozpočtu pro provozní
výdaje byl sestaven jako úsporný. Provoz příspěvkových organizací bude finančně zajištěn
ve výši roku 2009, případně jen s mírným navýšením. Provozní výdaje jednotlivých odborů
byly navrženy v rozsahu, který umožní zajistit neomezený chod jednotlivých pracovišť. Dále
jsou do provozních výdajů zapracovány závazky roku 2009. Investiční výdaje jsou v návrhu
zastoupeny hlavně doplacením závazků roku 2009. Dalšími investičními položkami jsou
výdaje na předfinancování akcí, na které je žádáno o dotace, dále vybudování parkoviště před
nádražím a rekonstrukce v ulici Krále Jiřího. Během diskuze byly vzneseny dotazy
na investiční položku projekty bez specifikace, dále pak dotazy týkající se nákladů na činnost
městské policie, zda by do rozpočtu nemohla být zařazena částka, potřebná pro přijetí dalších
dvou strážníků. Vznesené dotazy zodpověděla paní Sahulová. Pan starosta také informoval
o plánované úpravě cen za dřevo.
Z jednání finančního výboru vyplývá nutnost zvažovat plánování investičních akcí dle
možností města tak, aby nedocházelo k prodlevě ve splatnosti.
Finanční výbor nadpoloviční většinou hlasů svých členů doporučuje zastupitelstvu města
rozpočet na rok 2010 ke schválení.
2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 – O místních poplatcích
Návrh vyhlášky o místních poplatcích ruší vyhlášku č. 1/2009. Se změnami ve vyhlášce,
týkajících se poplatku z ubytovací kapacity, seznámila přítomné paní Sahulová.
Finanční výbor návrh vyhlášky projednal a doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV
č. 1/2010 – O místních poplatcích v předloženém znění.

3. Informace – prodej bytových domů na náměstí v Českém Brodě
Předseda finančního výboru upozornil ostatní členy na materiál připravený pro jednání
zastupitelstva města dne 27. 1. 2010, o nákladech spojených s prodejem části domu č. p. 12
na náměstí Arnošta z Pardubic a vyjádřil nesouhlas s prodejem domů s nebytovými prostory
v památkové zóně.
4. Informace – ukládání inženýrských sítí do pozemků místních komunikací ve vlastnictví
města Český Brod
Členové finančního výboru byli seznámeni s materiálem týkajícím se ukládání inženýrských
sítí do pozemků místních komunikací ve vlastnictví města Český Brod, včetně sazebníku a tuto
informaci berou na vědomí.
5. Informace – žádost TJ Sokol
Paní Sahulová informovala členy finančního výboru o žádosti TJ Sokol, která došla
na finanční odbor. Žádost se týká předčasného uhrazení závazku vyplývajícího z kupní
smlouvy na koupaliště. Termín splatnosti je 30. 9. 2010; vzhledem k současné finanční situaci
nedoporučuje vedoucí finančního odboru žádosti vyhovět a naopak doporučuje dodržet
splatnost v termínu dle smlouvy.
Předseda finančního výboru: Mgr. Milan Plíva
Zapisovatelka: Martina Jelínková

