Město Český Brod

Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 60834/2018/FV

Zápis č. 25 z jednání finančního výboru ze dne 11. 9. 2018
Přítomni: Lucie Hovorková, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata
Rahmová
Omluveni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská
Hosté: Jaroslava Sahulová, Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký
Předsedkyně finančního výboru zahájila 25. jednání finančního výboru (18,00 hod.) a přivítala
přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání.
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018
3. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky
či připomínky.
2. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018
Finanční výbor projednal předložený materiál. Komentář k rozpočtovému opatření přednesla
paní Sahulová. Postupně se vyjádřila k jednotlivým změnám. V příjmové části dochází k úpravám
dle skutečnosti k 31.7.2018 a k zapracování přijatých dotací. V provozních výdajích k navýšení
rozpočtové rezervy, zapojení přiznaných dotací, navýšení mzdových prostředků pro uvolněné
zastupitele (pokud nebudou zvoleni do funkcí, je povinnost vyplatit odchodné), navýšení položky
na opravy komunikací a chodníků a opravy dětských hřišť. V investičních výdajích dochází
k zařazení 1. etapy projektu – domovní popelnice a podzemní kontejnery (dokončení v roce 2019),
navýšení položky na přípravné práce (školní stravování), navýšení položky na rekonstrukce
veřejného osvětlení (Liblice, dokončení výměny kabelů) a s tím související navýšení položky na
rekonstrukci chodníků (Liblice), dále dochází ke snížení položky komunikace (Na Bělidle –
zahájení 2018, ukončení 2019) a snížení položky na rekonstrukci fasády čp. 70 (přesun na rok
2019). I v investičních výdajích jsou zapojeny přiznané dotace – použití.
Usnesení:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok
2018 v předloženém znění.
6/0/0
3. Různé
Pan Hybeš seznámil přítomné členy s dotací na vybudování hřiště s umělým trávníkem, která
byla podpořena z MŠMT, žadatelem je TJ Liblice. Jedná se o majetek Města Český Brod, který má
TJ ve výpůjčce. TJ Liblice požaduje synergii ve výši 3 000 000 Kč.
Pravidla privatizace – informace o prodeji bytů v ulici Masarykova, Komenského a
K Dolánkám. Materiály na www.cesbrod.cz
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Paní Kulhánková poděkovala všem členům finančního výboru za spolupráci. Stejně tak i pan
starosta Nekolný, s tím, že FV fungoval a pravidelně se scházel. Zároveň pan Klinecký poděkoval
paní Kulhánkové za činnost ve funkci předsedkyně.
Jednání ukončeno 18,50 hod
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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