Město Český Brod

Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 8114/2016/FV

Zápis č. 10 z jednání finančního výboru ze dne 21.3.2016
Přítomni: Petr Bouchal, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Renata Rahmová, Miroslav
Řídký, Gabriela Záhrobská
Omluveni: Radoslav Bulíř, Boris Podhorský, Lucie Šmejkalová, Vojtěch Pavel Traurig
Hosté: Hana Dočkalová, Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy finančního výboru zahájila, po dohodě, paní Kulhánková
10. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítala přítomné členy. Členové finančního výboru
schválili program jednání doplněný o bod VZ nová škola čp. 1100:
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Stanovení koeficientu daně z nemovitosti
3. Akční plán města Český Brod na období 2016/2017
4. VZ nová škola čp. 1100
5. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2016
6. Plán kontrol k ověření účetní závěrky PO
7. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.
2. Stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti
Komentář k bodu jednání přednesla paní Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje. Upozornila
na povinnost dát každoročně možnost rozhodnout o navýšení koeficientu daně z nemovitosti, jako
možnost ovlivnění příjmu města. V tomto ji podpořila i paní Sahulová, pověřená vedením
finančního odboru. Diskuze proběhla o odhadu výše daně z nemovitosti při různém koeficientu i o
případném navázání navýšených příjmů na konkrétní výdaje.
Vzhledem k malému počtu přítomných doporučuje finanční výbor přesunout materiál
na příští jednání finančního výboru.
3. Akční plán města Český Brod na období 2016/2017
Členové finančního výboru se seznámili s předloženým materiálem. Komentář přednesli pan
Nekolný a paní Dočkalová.
Finanční výbor bere předloženou informaci na vědomí a doporučuje přesunout materiál na příští
jednání finančního výboru.
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4. VZ nová škola čp. 1100
Na základě dotazů byl bod doplněn do programu jednání. Dle informací pana Nekolného a paní
Dočkalové bylo žádáno ze 2 dotačních titulů na rekonstrukci budovy čp. 1100 na budovu základní
školy a budovy čp. 1099 na výdejnu školní jídelny. Předpokládaná dotace z MF, u které je
předpoklad získání, je cca 34 mil. Kč, poměr dotace 70:30. Informace o přiznání dotace
do 31.3.2016. Dále ještě proběhne jednání o způsobu financování. Z vlastních zdrojů bude hrazeno
i vybavení, které není z dotace uznatelné (bude se započítávat do spoluúčasti).
Pan Bouchal – příchod 18,04 hod.
Paní Dočkalová ještě informovala o zakázce na PD na čp. 282 a plánu na rekonstrukci budovy
kuchyně.
Finanční výbor bere informaci na vědomí.
Paní Dočkalová – odchod 18,20 hod.
5. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016
Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Sahulová. Jedná se jen o drobné úpravy.
Dochází k navýšení daně z příjmu za obce a k úpravě výše dotace na výkon státní správy.
Ve výdajích došlo k navýšení investičních položek (rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ
Sokolská, navýšení položky na PD, zařazení položky rezerva pro investiční výdaje).
Usnesení
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 1 na rok 2016 v předloženém znění.
5/0/2
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru.
6. Plán kontrol k ověření účetní závěrky
Přítomní členové se domluvili na složení kontrolních skupin k ověření účetních závěrek.
K doplnění těchto kontrolních skupin budou vyzváni ostatní členové.
7. Různé
Nic do bodu různé.

Jednání ukončeno 18,40 hod
Pověřená vedením jednání: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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