Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB5413 /2015/FV

Zápis č. 4 z jednání finančního výboru ze dne 23.2.2015
Přítomni: David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Jaroslav Petrásek, Boris Podhorský, Renata
Rahmová, Miroslav Řídký, Vojtěch Pavel Traurig, Gabriela Záhrobská
Omluveni: Lucie Šmejkalová
Hosté: Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová
Předseda finančního výboru zahájil 4. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítal přítomné
členy, které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program
jednání:
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Dohoda o postoupení pohledávek – Nemocnice Český Brod s. r. o.
3. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.
2. Dohoda o postoupení pohledávek – Nemocnice Český Brod s. r. o.
Finanční výbor projednal návrh „Dohody o postoupení pohledávek“. Obsáhlejší diskuse
proběhla k termínu splatnosti, k zajištění dohody směnkou a možnosti postoupení pohledávek před
uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou.
Paní Kulhánková upozornila na přítomnost zástupců zájemce o pronájem na posledním jednání
zastupitelstva města.
Pan starosta upozornil přítomné na plánované jednání zástupců zájemce o pronájem, zdravotní
pojišťovny, krajského úřadu a města Český Brod i o plánovaném setkání zájemce o pronájem
se stávajícími zaměstnanci.
18,10 hodin – odchod Ing. Petrásek
Po projednání, doporučuje finanční výbor do Dohody doplnit následující:
- k náležitostem směnky – doložky: doplnit bez protestu
- doplnit povinnost postupníka bez zbytečného odkladu oznámit postupitelovi uzavření
smlouvy se zdravotní pojišťovnou
- doplnit zákaz postoupení pohledávek před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou
z postupníka na třetí osobu
- upravit v Článku III., bod 3. údaje vztahující se k bankovního účtu
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Dále finanční výbor žádá upřesnění: Článek II., bod 1. Postupitel touto Dohodou postupuje soubor
pohledávek………. spolu s příslušenstvím a dalšími právy… O jaká další práva se jedná a zda je
nutné tuto formulaci v dohodě zachovat?
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o postoupení
pohledávek se zapracovanými výše uvedenými změnami.
8/0/0

5. Různé
Paní Sahulová navrhla přítomným posunutí plánovaného jednání finančního výboru z pondělí
16.3.2015 na pondělí 23.3.2015, s čímž přítomní souhlasí.
Na příštím jednání finančního výboru je nutné ustanovit kontrolní skupiny pro přípravu
podkladů ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených ÚSC za rok 2014.
Mgr. Klinecký nabídl přítomným možnost zúčastnit se prohlídky prostor nemocnice.
Jednání ukončeno 18,45 hodin
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig
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