Zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 3.12.2012
Přítomni: Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, pí. Raková, Ing. Záhrobská
Hosté: Mgr. Janík, Bc. Nekolný, pí. Sahulová
Omluveni: p. Batela
Předsedkyně finančního výboru zahájila 9. jednání finančního výboru (17,20 hod.) a
přivítala přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního
výboru schválili program jednání:
1. Návrh na rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012
2. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2013
3. Návrh OZV č. 3/2012 (nakládání s komunálním odpadem)
4. Návrh na stanovení maximální ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok
2013
5. Návrh stanovení maximální ceny vodného a stočného na rok 2013
6. Příspěvky neziskovým organizacím – investice 2012
7. Informace – výběrové řízení úvěr Přednádraží
8. Informace – různé

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012
Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012.
Podrobný komentář přednesla paní Sahulová. Rozpočtové opatření se skládá z rozpočtových
změn založených na skutečnostech zjištěných do 31.10.2012. Jedná se o zařazení účelových
dotací v příjmech a v provozních výdajích o navýšení položky na vzdělávání (důvodem je
vyšší počet úředníků přihlášených na ZOZ v roce 2012) a položky poradenské a právní služby
(důvodem je požadovaný audit v příspěvkových organizacích města Anna Penzion, ZŠ Tyršova
a MŠ Sokolská) V investičních výdajích se jedná o zařazení přiznané dotace na kamerový
systém, přesun čerpání na akci Přednádraží do roku 2013 a přesun částky 500 000 Kč
z provozních příspěvků neziskovým organizacím na investiční.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového
opatření č. 3 na rok 2012 v předloženém znění.
4/0/0
2. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2013
S rozsahem návrhu rozpočtového provizoria a s důvody pro rozpočtové provizorium
seznámila členy paní Sahulová, vedoucí finančního odboru.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují
provizorium na rok 2013.

zastupitelstvu města

schválit rozpočtové
4/0/0

3. Návrh OZV č. 3/2012 (nakládání s komunálním odpadem)
Členové finančního výboru projednali návrh OZV č. 3/2012. Porovnali kalkulaci roku 2011
sestavenou dle skutečnosti a kalkulaci roku 2012, která se skládá ze skutečnosti k 31.10.2012
a odhadu nákladů na měsíc listopad a prosinec a navrhují změnu článku 4 – Sazba poplatku.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města změnit článek 4 dle
následujícího znění:
Článek 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
a) z částky 160 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. (1) a kalendářní rok;
b) z částky 340 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1, která
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
4/0/0
4. Návrh stanovení maximální ceny za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2013
Bod byl stažen z programu.
Členové finančního výboru doporučují dopracovat kalkulaci ceny za odvoz odpadu pro
podnikatele na rok 2013 včetně doplnění skutečnosti roku 2012.
4/0/0
5. Návrh stanovení maximální ceny vodného a stočného na rok 2013
Na základě smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského majetku města
Český Brod je předložen návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2013. Přílohou návrhu
jsou kalkulace na rok 2013 s komentářem provozovatele 1. SčV, a.s.. Komentář k návrhu
přednesla paní Sahulová a seznámila členy se skutečnostmi, které mají vliv na vývoj ceny
vody. Návrh na ceny vodného a stočného na rok 2013 členové finančního výboru projednali.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit návrh ceny vodného a
stočného na rok 2013.
4/0/0
6. Příspěvky neziskovým organizacím – investice 2012
Členové finančního výboru projednali došlé žádosti neziskových organizací o investiční
příspěvky. K žádosti bylo nutno mimo jiné doložit skutečnost, že majetek je ve vlastnictví
organizace, kopii rozhodnutí o přidělení dotace a rozpočet akce. Uznatelné náklady jsou
náklady realizované od 1.1. do 31.12.2012. Z tohoto důvodu byla vyřazena žádost TJ Slavoj
o příspěvek na výstavbu tenisové haly, která byla realizována v roce 2011.

Došlé žádosti:
T.J. Sokol na výměnu oken 100 000 Kč, TJ Slavoj na tenisovou halu 548 169 Kč a rekonstrukci
atletických skokanských sektorů 159 940 Kč a SK Český Brod na rekonstrukci sportovní
klubovny Na Kutilce 102 268 Kč a rekonstrukci šaten 237 024 Kč.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního
příspěvku dle následujícího seznamu:
T.J. Sokol
100 000 Kč
TJ Slavoj
159 940 Kč
SK Český Brod
240 060 Kč (102 268 Kč na klubovnu a 137 792 Kč na šatny)
4/0/0
7. Informace – výběrového řízení úvěr Přednádraží
Paní Kulhánková informovala členy finančního výboru o průběhu výběrového řízení
„Poskytnutí úvěru pro město Český Brod“. Jedná se o nadlimitní výběrové řízení na služby,
které spočívají v poskytnutí investičního bankovního úvěru Městu Český Brod na financování
investiční akce „Rekonstrukce Přednádraží Český Brod“. Do výběrového řízení přišly tři
nabídky, z nichž byla vybrána Česká spořitelna a. s.
Finanční výbor bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na poskytnutí investičního
bankovního úvěru na financování akce „Rekonstrukce Přednádraží“.
8. Informace - různé
Na základě dotazu Ing. Záhrobské proběhla diskuze ohledně členství ve finančním výboru.
Dalším bodem jednání byla diskuze týkající se dohody o narovnání mezi městem Český Brod
a Českobrodskou nemocnicí s. r. o.. Finanční výbor doporučuje řešit v dohodě o narovnání
i otázku zajištění naší pohledávky, a vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi podkladové
materiály, navrhujeme projednávání dohody o narovnání až v lednu roku 2013.
Jednání bylo ukončeno v 19,05 hod.

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka: Martina Jelínková

