Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB26308 /2014/FV

Zápis č. 26 z jednání finančního výboru ze dne 15.9.2014
Přítomni: Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, p. Novák, pí. Raková, MUDr. Štěpán
Omluveni: Ing. Záhrobská
Hosté: Bc. Nekolný, pí. Sahulová
Předsedkyně finančního výboru zahájila 26. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítala
přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru
schválili program jednání:
Program jednání:
1. Návrh na rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014
2. Informace odboru rozvoje
3. Informace – výše nájemného pro rok 2015 1. SčV
4. Různé

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014
Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2014. Komentář k návrhu
přednesla paní Sahulová, pověřená vedením finančního odboru. K úpravě došlo na základě plnění
rozpočtu ke 31.7.2014. V příjmech se jedná o navýšení, případně snížení (daň z příjmu OSVČ) dle
skutečnosti a zapracování přijatých dotací. V provozních výdajích o zařazení výdajů vztahujících se
k poskytnutým
dotacím.
Ve
výdajích
investičních
o
úpravu
výše
výdajů
na plánované akce, zařazení investičních výdajů vztahujících k poskytnutým dotacím, dále zařazení
položky na nákup měřícího zařízení pro Městskou policii, zařazení první etapy rekonstrukce
chodníku Jungmannova a zahájení investice P+R Klučovská – chodníky Klučovská.
V závěru projednávání upozornil pan starosta na schválení dotace z výzvy č. 22 (Konsolidace IT
a nové služby technologického centra ORP Český Brod).
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3
na rok 2014 v předloženém znění.
5/0/0
2. Informace odboru rozvoje
Pan starosta Nekolný omluvil Mgr. Dočkalovou z jednání a shrnul probíhající i plánované
investiční akce.
V tuto chvíli probíhá rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecká, v ulici Žitomířská probíhá v současné
době výměna kanalizace, financovaná městem, poté budou obnoveny povrchy, tuto akci bude
financovat Středočeský kraj. Dále se bude rekonstruovat byt v čp. 12 na Oblastní školní poradenské
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centrum. Z dalších plánovaných akcí se připravuje zateplování budovy G nemocnice a Kina Svět,
zároveň je v jednání dotace na projekt Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě. Tato
žádost byla v ROP Střední Čechy doporučena k financování, nicméně na tento projekt nejsou
v současné době alokovány prostředky. Z volných prostředků budou průběžně dofinancovány
projekty, které budou v dobrém stavu připravenosti a na něž bude uzavřena smlouva o dotaci i bez
finančního pokrytí. Do zastupitelstva města jde návrh na uzavření smlouvy na negarantovanou výši
dotace. Dále je třeba, aby zastupitelstvo města schválilo na výdajové straně rozpočtu 2015 částku
na realizaci projektu 13 mil. Kč. Finanční výbor požaduje po vedoucí odboru rozvoje
Mgr. Dočkalové předložit do jednání zastupitelstva města podrobnější informace, ze kterých bude
zřejmé, že v případě, že město dotaci neobdrží, nemusí být akce realizována (nejlépe textaci
zadávací dokumentace na výběr zhotovitele, kde tato podmínka bude uvedena).
Finanční výbor bere informaci na vědomí.
3. Informace – výše nájemného pro rok 2015 1. SčV
Ing. Čokrtová dala k dispozici členům finančního výboru návrh 1. SčV na výši nájemného
pro rok 2015, navrhuje vzhledem k inflaci 1,4 % zvýšit nájemné o 100 tis. Kč. Členy výboru
zajímal názor paní Sahulové, za finanční odbor. Dle paní Sahulové je výše uvedená částka
nevýznamná, z hlediska finančního se neprojeví.
Finanční výbor bere na vědomí informaci odboru rozvoje a stanovisko finančního odboru.
4. Různé
Na dotaz pana Nováka ohledně příjmu z prodeje polikliniky a jeho zobrazení v rozpočtu, bylo
paní Sahulovou vysvětleno, že předem nezná částku, kterou by do rozpočtu zapojila, navíc příjem
z prodeje bude pravděpodobně příjmem Fondu nemocnice, a poté se odvede do státního rozpočtu.
Dalším bodem byla informace o výběrovém řízení na nového provozovatele nemocnice. V tuto
chvíli jsou otevřené obálky, vyžádané doplňující informace a hodnotící komise se sejde ve středu
17.9.2014.
Jednání ukončeno 19,00 hodin
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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