Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB15171 /2014/FV

Zápis č. 23 z jednání finančního výboru ze dne 27.5.2014
Přítomni: Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, p. Novák, Ing. Záhrobská
Omluveni: pí. Raková, MUDr. Štěpán
Hosté: Bc. Nekolný, pí. Sahulová
Předsedkyně finančního výboru zahájila 23. jednání finančního výboru (17,10 hod.) a přivítala
přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru
schválili program jednání:
Program jednání:
1. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2013
2. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2013
3. Návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Český Brod za rok
2013
4. Informace odboru rozvoje
5. Různé
1. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2013
Komentář k závěrečnému účtu přednesla přítomným paní Sahulová, pověřená vedením
finančního odboru. Upozornila na vyšší příjmy než plánované a i vyšší výdaje na investice,
způsobené přijetím dotace před koncem roku a nutností uhradit s tím související faktury.
K mírnému překročení došlo i u plánovaných provozních výdajů, jelikož v roce 2013 došlo
k doplacení příspěvku na provoz PO z roku 2012 a vyplacení celkového příspěvku na provoz PO
roku 2013.
Následovala diskuze týkající se jednotlivých středisek hospodářských činností. Dotaz byl
vznesen i na nenaplnění položky poplatku za komunální odpad. Rozdíl částečně vznikl pozdní
úhradou SBD (v lednu 2014), které pro město poplatek vybírá. Finanční výbor doporučuje vstoupit
v jednání s předsedou bytového družstva a dojednat jinou frekvenci převodu úhrad (to vše
v souvislosti se zavedením nového ekonomického systému).
Na podnět paní Kulhánkové požaduje finanční výbor doplnit závěrečný účet tabulkou
pohledávek po splatnosti (rozklíčit podle doby po splatnosti).
Usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města, po doplnění požadavků vyplývajících z jednání,
schválit návrh závěrečného účtu města Český Brod za rok 2013.
4/0/0
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2. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2013
Finanční výbor projednal návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2013.
Došlo k dotazům vyplývajícím z auditorské zprávy na stav pohledávek z hlavní činnosti, kde došlo
k nárůstu. Finanční výbor doporučuje zajistit osobám vymáhajícím pohledávky (v co nejbližší době)
přístup do registrů k zefektivnění jejich činnosti.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města
Český Brod za rok 2013.
4/0/0
3. Návrh na schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2013
Členové finančního výboru projednali návrh na schválení účetních závěrek za rok 2013.
V organizacích dochází k přezkumu hospodaření pravidelně 1x za tři roky, jejich výsledkem je
auditorská zpráva. U organizací, ve kterých v roce 2013 audit neproběhl, provedl kontrolu výbor
pro přípravu podkladů pro schválení účetní závěrky. Jednalo se o organizace: Technické služby,
Domov Anna, MŠ Sokolská a ZŠ Tyršova. V usnesení výbor konstatuje, že z předložených daňově
účetních a souvisejících dokladů výše uvedených příspěvkových organizací a z jejich namátkově
vybraných dokladů a účetních sestav výbor nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k závěru,
že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
Dále finanční výbor doporučuje zvážit sjednocení ekonomických agend příspěvkových
organizací.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje schválit účetní závěrky příspěvkových organizací
města Český Brod za rok 2013.
4/0/0
4. Informace odboru rozvoje
Členům finančního výboru byl dán k dispozici přehled o plánovaných investičních akcích města,
souvisejících s žádostmi o dotace. Jedná se o akce: Rekonstrukce komunikací V Chobotě a Jatecká,
Zateplování budovy čp. 56, Zateplování budovy gynekologie, Sběrný dvůr, Odstranění
povodňových škod v městských lesích a Parkoviště P+R na ulici Klučovská. A o akci Rekonstrukce
školní jídelny, kde půjde o nadlimitní zakázku na dodávky zadanou v otevřeném řízení.
Finanční výbor doporučuje odboru rozvoje do předkládaných materiálů doplnit předpokládané
datum realizace akcí a návrh financování doplněný finančním odborem.
Členové finančního výboru berou předložený materiál na vědomí.
5. Různé
Paní Kulhánkové informovala přítomné členy o jednání komise pro rozdělování prostředků
z „Programů“. Pan Novák vznesl dotaz na plnění od pojišťovny na čištění kanalizace v ulicích
Tuchorazská a Jungmannova. Město dosud nežádalo, bude žádat po dokončení akce, kdy bude znát
skutečnou výši nákladů. A paní Sahulová informovala o nachystané smlouvě s T.J. Sokol o
poskytnuté půjčce.
Jednání ukončeno 18,45 hodin
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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