Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB23747 /2014/FV

Zápis č. 25 z jednání finančního výboru ze dne 18.8.2014
Přítomni: pí. Kulhánková, p. Novák, pí. Raková, Ing. Záhrobská
Omluveni: Mgr. Bulíř, MUDr. Štěpán
Hosté: Mgr. Dočkalová, Bc. Nekolný, pí. Sahulová
Předsedkyně finančního výboru zahájila 25. 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. Přijetí dotace na projekt Parkoviště P+R II. Český Brod

1. Přijetí dotace na projekt Parkoviště P+R II. Český Brod
Členové finančního výboru projednávali plánované přijetí dotace na Parkoviště P+R II. v ulici
Klučovská, Český Brod. Stěžejním bodem jednání bylo financování této akce. Plánované výdaje
projektu 19 971 tis. Kč, maximální požadovaná výše dotace 7 988 tis. Kč. Je nutné vyčlenit
v rozpočtu peněžní částku ve výši 11 982 tis. Kč, odpovídající spolufinancování projektu.
V souvislosti s potřebou vyčlenit peněžní prostředky na spoluúčast k projektu Parkoviště P+R II.
seznámil pan starosta Nekolný přítomné členy s plánovaným přijetím dotací a výší spoluúčasti
k dalším dotacím – zateplení budovy kina, budovy gynekologie a výhledově i rekonstrukce interiéru
kina.
O plánování financování projektu informovala členy finančního výboru paní Sahulová.
Rozpočtovým opatřením č. 3 plánovaným na září 2014 navrhuje 1 mil. Kč na výdaje uskutečněné
v roce 2014, v roce 2015 navrhuje financování přijetím účelového úvěru cca 10 mil. Kč se
splatností 6 až 8 let.
K předfinancování ostatních projektů je třeba zvážit možnost čerpání kontokorentního úvěru
k běžnému účtu.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, souhlasí s navrženým financováním projektu Parkoviště P+R II.
Český Brod. Zároveň souhlasí s prověřením možnosti čerpání kontokorentního úvěru k běžnému
účtu.
3/0/1
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovali všichni přítomní členové.
Jednání ukončeno 17,50 hodin
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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