Zápis č. 6 z jednání finančního výboru ze dne 11.1.2012
Přítomni: p. Batela, Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, pí. Raková, MUDr. Štěpán, Ing. Záhrobská
Hosté: Mgr. Janík, Bc. Nekolný, pí. Sahulová
Předsedkyně finančního výboru zahájila 6. jednání finančního výboru a přivítala přítomné
členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání, do kterého požádala doplnit ještě jeden
bod programu. Členové finančního výboru schválili program jednání:
1. Návrh na schválení rozpočtu Města Český Brod na rok 2012
2. Návrh OZV č. 1/2012 – O místním poplatku
3. Návrh tržního řádu
4. Návrh sazeb jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene
5. „Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity“
6. Žádost OS Magráta
7. Informace – Žádost T.J. Sokol Český Brod

1. Návrh na schválení rozpočtu Města Český Brod na rok 2012
Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je pro rok
2012 navržen jako schodkový. Navržený schodek vznikne předpokládaným čerpáním
investičních úvěrů na rekonstrukci přednádraží. Podrobný komentář k návrhu rozpočtu
přednesla paní Sahulová, pověřená vedením finančního odboru, taktéž zodpověděla vznesené
dotazy. Příjmy pro rok 2012 jsou navrženy nižší oproti roku 2011. Návrh rozpočtu pro
provozní výdaje byl sestaven jako úsporný. Provoz příspěvkových organizací bude finančně
zajištěn ve výši roku 2011, případně jen s mírným navýšením. Provozní výdaje jednotlivých
odborů byly navrženy v rozsahu, který umožní zajistit neomezený chod jednotlivých pracovišť.
Do rozpočtu byly zařazeny některé nové položky, a to z důvodu přechodu činností zrušeného
MKIC na Město Český Brod. Nejvýznamnější změnou v rozpočtu provozních výdajů je
ukončení agendy odboru sociálních věcí, související s vyplácením dávek sociální péče. Mírné
navýšení rozpočtu provozních výdajů je navrženo v oddíle Městské policie, důvodem je přijetí
dalšího pracovníka. Hlavními investičními položkami jsou výdaje na předfinancování a
spolufinancování akcí, na které je žádáno o dotace. Významnou investiční akcí zahajovanou
v roce 2012 je rekonstrukce „Přednádraží“, která se skládá z několika staveb. Dále bude v roce
2012 pokračovat financování akce „intenzifikace ČOV“, rekonstrukce prostor v budově střední
školy v Liblicích pro MŠ a vybudování technologického centra. Nově plánovanou akcí je i
rekonstrukce v budově čp. 56 a dále bude pokračovat tvorba nového územního plánu. Celková
výše plánovaných investic je výrazně vyšší než v roce 2011 a financování bude pro Město
Český Brod představovat velkou zátěž. V diskuzi týkající se plánovaných příjmů, hovořili
členové výboru o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, jako o možnosti navýšení daňových
příjmů roku 2013. Dále pak žádal Mgr. Bulíř doplnit komentář k ř. 12 Místní poplatek – VHP.
Zde v souvislosti s novelou Zákona o loteriích a jiných podobných hrách, Zákona o místních
poplatcích a Zákona o správních poplatcích dochází ke změnám ve výši poplatku a nejde
v tuto chvíli určit přesněji částku.
Usnesení
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2012
v předloženém znění.
6/0/0

Paní Raková, Bc. Nekolný, Mgr. Janík – odchod 18,00
Paní Raková pověřuje řízením jednání paní Kulhánkovou.
MUDr. Štěpán – odchod 18,15
2. Návrh OZV č. 1/2012 – O místním poplatku
Členové finančního výboru projednali návrh OZV, podrobně se zabývali všemi jejími
částmi a doporučují vypustit článek týkající se poplatku ze vstupného. Z dotazu na výši
vybraného poplatku vyplývá, že náklady související s vedením této agendy, vzhledem
k rozsahu osvobození od tohoto poplatku, převyšují jeho výtěžek. Doporučené změny jsou
zapracované v návrhu, který je součástí originálu zápisu.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit OZV č. 1/2012 –
O místním poplatku v upraveném znění.
4/0/0
3. Návrh tržního řádu
Členové finančního výboru projednali návrh tržního řádu, vyjádřili se ke všem jeho částem.
Doporučují vymezit 14 tržních míst před čp. 1 pro farmářské trhy v pátek, v ostatní dny bez
omezení prodejce. Doporučené změny jsou zapracované v návrhu, který je součástí originálu
zápisu.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit tržní řád se
zapracovanými změnami.
4/0/0
4. Návrh sazeb jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene
Členové finančního výboru berou na vědomí sazby jednorázových náhrad za umístění sítí a
jiných podzemních vedení všeho druhu a zřízení věcného břemene pro tyto sítě v pozemních
komunikacích ve vlastnictví města Český Brod pro k. ú. Český Brod, Štolmíř a Liblice
u Českého Brodu.
5. „Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity“
Členové finančního výboru se vyjádřili k návrhu Programů. Doporučují zachovat výši
částky 1% plánovaných daňových příjmů na tyto Programy. V případě, že budou takto
Programy schválené, je nutné zapracovat změnu výše částky rozpočtovým opatřením do
rozpočtu Města. Návrh Programů se zapracovanými změna je součástí originálu zápisu.
K zápisu je přiložen návrh smlouvy.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu schválit Programy podpory pro
kulturu, sport a volnočasové aktivity v upraveném znění.
4/0/0

6. Žádost OS Magráta
Finanční výbor projednal žádost OS Magráta na pořádání 7. ročníku akce Českobrodské
Drátohraní. V této chvíli však není schválen rozpočet Města na rok 2012, ani Programy
podpory a není tedy možno dotaci poskytnout.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují, jelikož se jedná o každoročně se opakující akci, o
kterou je zájem jak ze strany vystavujících, tak návštěvníků a za předpokladu schválení
rozpočtu Města a Programů podpory, dotaci OS Magráta poskytnout.
4/0/0
7. Informace – Žádost T.J. Sokol Český Brod
Členové finančního výboru berou na vědomí žádost T.J. Sokol Český Brod o finanční
pomoc při výměně oken v sokolovně.

Předsedkyně finančního výboru: Ludmila Raková
Jana Kulhánková
Zapisovatelka: Martina Jelínková

