Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 25119 /2016/FV

Zápis č. 13 z jednání finančního výboru ze dne 12.9.2016
Přítomni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata
Rahmová, Miroslav Řídký, Lucie Šmejkalová, Vojtěch Pavel Traurig, Gabriela Záhrobská
Omluveni: David Hybeš
Hosté: Jaroslava Sahulová
Předseda finančního výboru zahájil 13. jednání finančního výboru (17,03 hod.) a přivítal
přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání.
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Návrh na rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města Český Brod na rok 2016
3. Informace odboru rozvoje
4. Na vědomí – pravidla privatizace č. 3
5. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 na rok 2016
Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Sahulová. Upozornila, že v příjmové části
dochází převážně k úpravě daňových příjmů ke skutečnosti 7/2016 a k zařazení přiznaných dotací.
Zároveň byly tyto dotace zařazeny ve výdajové části. V provozních výdajích došlo, v souvislosti
s přijetím nových zaměstnanců na OD, k navýšení mzdových výdajů a navýšení položky na IT
vybavení, dále byla navýšena položka na reprezentaci (spoluúčast na konání oslav v Penzionu
ANNA), položka na programové vybavení, opravy chodníků a komunikací (chodník Štolmířská,
opravy měřičů rychlosti), výdaje na propagaci (Karel IV. do škol) a položka na projekty a studie
v oblasti zeleně (studie zadržování vody v krajině jako podklad k žádosti o dotaci).
V investičních výdajích dochází k navýšení položky na rekonstrukce čp. 56 a pořízení
rezervačního systému pro budovu, položky na rekonstrukci školní jídelny, položky na chodníky a
veřejná prostranství (Na Vyhlídce) a pořízení služebního vozidla pro potřeby úřadu.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového
opatření č. 3 na rok 2016
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3. Informace odboru rozvoje
Informace o vyhlášených a plánovaných veřejných zakázkách. Členové finančního výboru se
seznámili s materiálem.
Vyhlášené veřejné zakázky lze najít na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235334 .
Finanční výbor bere informaci na vědomí.
4. Na vědomí – pravidla privatizace č. 3
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Pravidla se týkají čp. 59 v ulici
Suvorovova.
Finanční výbor bere informaci na vědomí.
Příchod – pan Bouchal
5. Různé
Paní Kulhánková vznesla dotaz, na odbor životního prostředí, týkající se udržitelnosti projektu
„Zlepšení mikroklimatických podmínek…“, kdy nově osázené plochy nejsou náležitě udržované.
Dle sdělení je jednáno s firmou o nápravě o možnosti využít jistinu, složenou jako záruku za jakost,
na úhradu údržby jiné firmě. Dále vznesl pan Novák dotaz, proč technické služby nezaměstnávají
zahradníka. Odpovězeno mu bylo, že v plánu je zaměstnat zahradníka od ledna příštího roku.
Předseda finančního výboru poděkoval všem za dosavadní spolupráci a oznámil přítomným svůj
záměr na rezignaci z pozice zastupitele města.
Byly navrženy termíny na podzimní jednání finančního výboru na 31.10. a 28.11.2016.

Jednání ukončeno 18,00 hod
Za finanční výbor: Vojtěch Pavel Traurig
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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