Zápis č. 27 z jednání finančního výboru ze dne 8.3.2010
Přítomni: p. Batela, Mgr. Janík, Mgr. Plíva, pí. Raková, Ing. Škorpil
Hosté: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Sahulová
Omluveni: pí. Kulhánková, pí. Vagová
Předseda finančního výboru zahájil 27. jednání finančního výboru a přivítal přítomné členy,
které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program
jednání:
1. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010
2. Příspěvky zájmovým organizacím
3. Žádost Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje
1. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010
Předložený návrh na rozpočtové opatření byl projednán. Návrhové změny vysvětlila a
zdůvodnila paní Sahulová.
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města Český Brod schválit
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010.
2. Příspěvky zájmovým organizacím
Členové finančního výboru projednali došlé žádosti o dotace a navrhují radě města
ke schválení přidělení dotací v celkové výši 200 000 Kč v následujícím rozdělení:
Barry & spol.
Fotbalový klub SK Český Brod
Junák – Psohlavci
Junák – Ing. L. Nováka
OS Corridoor
Basketbal klub
Vox Bohemicalis
OS Magráta

20 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
35 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč

Dále členové finančního výboru navrhují radě města, doporučit zastupitelstvu města
ke schválení přidělení dotací v celkové výši 220 000 Kč v následujícím rozdělení:
T.J. Sokol
TJ Slavoj

100 000 Kč
120 000 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 žádosti SPG Český Brod, Svazu tělesně postižených,
Českého rybářského svazu, TJ Liblice, CTK – ACFR 11, AMK – VCC a OS Guardia Broda
Bohemicalis. Po projednání se členové finančního výboru rozhodli těmto žádostem nevyhovět

a bude jim doporučeno požádat si ve druhém kole roku 2010.
3. Žádost Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Členové finančního výboru projednali žádost Centra pro zdravotně postižené Středočeského
kraje o příspěvek na provoz organizace se sídle v Kolíně.
Finanční výbor, po projednání, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o organizaci zřízenou
krajem a schválený rozpočet města neobsahuje položku, ze které by byl příspěvek poskytnut,
doporučuje radě města této žádosti nevyhovět.

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

