Zápis č. 11 z jednání finančního výboru ze dne 28.1.2013
Přítomni: Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, pí. Raková, MUDr.Štěpán, Ing. Záhrobská
Hosté: Mgr. Janík, Bc. Nekolný, pí. Sahulová, Ing. Kašpar
Předsedkyně finančního výboru zahájila 11. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a
přivítala přítomné členy, které vyzvala k pokračování v projednávání programu předchozího
jednání dne 21.1.2013.
Program jednání:
1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2013
2. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na rok 2014 – 2017
3. Informace – ostatní
1. Návrh na schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2013
V návrhu rozpočtu je pro srovnání zapracováno rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012. Dále
byla na základě požadavků vložena položka investiční dotace pro neziskové organizace ve
výši 500 tis. Kč., ale zároveň s tím sníženy některé investiční položky, aby byly zachovány
závazné ukazatele.
Při dnešním jednání výboru byly vzneseny dotazy týkající se hospodářských středisek.
Navýšení položky na opravu a údržbu ve středisku bytového hospodářství vysvětlila paní
Sahulová nutnou rekonstrukcí komínů v bytových domech Kounická a Mozartova, která
vyplynula na základě provedené revize. Z plánovaných volných prostředků střediska městské
lesy ve výši 510 tis. Kč. byl v roce 2012 pořízen automobil pro potřebu střediska (cca 300 tis.
Kč).
V závěru jednání o rozpočtu města na rok 2013 proběhla diskuze týkající se výše daňových
příjmů a jejich rozdílu v návrhu rozpočtu na rok 2013 a ve zpracovaném rozpočtovém
výhledu. Vzniklé rozdíly vysvětlila paní Sahulová.
Usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2013
v předloženém znění.
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2. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na rok 2014 – 2017
Členové finančního výboru navázali na předchozí diskuzi a pokračovali v projednávání
rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled zpracoval Ing. Tesař na základě veřejně
dostupných informací ke 30.9.2012. S připomínkou Mgr. Bulíře na hrubost zpracování
rozpočtového výhledu souhlasili i ostatní přítomní členové. Pro přesnější zpracování výhledu
by bylo lepší získat přesnější informace přímo z města. Struktura rozpočtového výhledu je
tvořena nastavením mantinelů, které nelze překročit, a to v provozních výdajích a investičních
výdajích. Dále pak je stanovena výše provozních příjmů a nastavené splátky úvěrů.
Rozpočtový výhled je dokument podpůrný. Paní Kulhánková upozornila na potřebu
pravidelně se schvalovaným rozpočtem schvalovat i upravený rozpočtový výhled.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit takto navržený
rozpočtový výhled.
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3. Informace – ostatní
Paní Sahulová upozornila členy finančního výboru na některé nevyúčtované příspěvky
z roku 2012, poskytnuté dle schválených „Programů podpory ...“, a to i přes termín daný
ve smlouvě. Finanční výbor pověřil finanční odbor k napsání oznámení o porušení povinnosti
uložené smlouvou o poskytnutí dotace, s možností odvodu ve výši poskytnuté dotace.
Paní Kulhánková seznámila ostatní členy finančního výboru se vzdáním se členství pana
Fraňka k 17.1.2013. Zároveň upozornila na zájem z řad občanů o členství ve výboru.
Nicméně bude muset tuto skutečnost nejdříve projednat se stranou z jejichž řad byl pan
Franěk navržen, případně s ostatními stranami, které mají své zástupce v zastupitelstvu města.
Volba nového člena finančního výboru proběhne na jednání zastupitelstva města.
Členové finančního výboru plánují upřesnit plán činnosti na rok 2013 a předložit ho ke
schválení na dalším jednání zastupitelstva města. Dále se finanční výbor pokusí v součinnosti
s finančním odborem o sestavení přehlednější konstrukce rozpočtu tak, aby byl
srozumitelnější pro všechny zastupitele.
Termín příštího jednání 27.2.2013 v 17,00 hodin.
Jednání ukončeno 18,20 hod.
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