Město Český Brod

Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 23317 /2017/FV

Zápis č. 18 z jednání finančního výboru ze dne 27. 3. 2017
Přítomni: Lucie Hovorková, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Lucie Šmejkalová,
Gabriela Záhrobská
Omluveni: Radoslav Bulíř, Petr Bouchal, Renata Rahmová, Miroslav Řídký
Hosté: Jaroslava Sahulová
Předsedkyně finančního výboru zahájila 18. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítala
přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání.
Program jednání:
1. Minulé zápisy
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017
3. Plán kontrol k ověření účetní závěrky PO
4. Různé
1. Minulé zápisy
K zápisům z minulých jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či
připomínky.
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017
Komentář k rozpočtovému opatření č. 1 přednesla paní Sahulová. Upozornila, že v příjmové
části dochází převážně k zařazení poskytnutých dotací (SPOD, ICM, SZIF – Odpočinek v lese,
Radosti a strasti ZŠ II., MPZ).
Ve výdajích došlo k zařazení čerpání přijatých dotací a úprava plánované spoluúčasti k dotaci
Ministerstva kultury. Dále došlo k zařazení spoluúčasti na rekonstrukci veřejného osvětlení
k žádosti o dotaci.
Členové finančního výboru projednali předložený návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1
na rok 2017.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1
na rok 2017 v předloženém znění.
6/0/0
3. Plán kontrol k ověření účetní závěrky PO
Přítomní členové se domluvili na složení kontrolních skupin k ověření účetních závěrek.
Za rok 2016 je třeba provést kontrolu u MŠ Sokolská, ZŠ Tyršova, Technických služeb a Penzionu
ANNA. Plán kontrol bude zaslán kontrolnímu výboru s nabídkou se jednotlivých kontrol
zúčastnit.
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Členové finančního výboru se zároveň domluvili na kontrole Fondu nemocnice a střediska
městských lesů a dále provedou kontrolu poskytnutých dotací z Programů sportu, kultury a volného
času.
Jednání ukončeno 18,20 hod
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100

