Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 48361/2020/FV

Zápis č. 10 z jednání finančního výboru ze dne 21. 9. 2020
Přítomni: Lucie Baslová, Jaromír Fischer, Petr Novák, Renata Rahmová, Barbora Tyglová, Filip
Ulík
Omluveni: Boris Podhorský, Eva Tožičková
Neomluveni: Miroslav Řídký
Hosté: Hana Dočkalová, Šárka Jedličková, Jakub Nekolný
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 10. jednání finančního výboru
(17:05 hod.) a doporučuje v rámci bodu různé projednat navrhované změny v příspěvku na
infrastrukturu, architektonickou soutěž na MŠ Kollárova a na podnět pana starosty informaci o
svazkové škole. Členové finančního výboru schválili program jednání.
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2020
3. Informace – statut Fondu infrastruktury
4. Informace – kontrola příspěvkové organizace CVIK
5. 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 2020
Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Rozpočtové opatření č. 3 reaguje
na skutečnost, jsou zde zapojené přijaté dotace v příjmech i ve výdajích. Dochází k navýšení
provozních výdajů na ochranné pomůcky apod. související s onemocněním covid 19 (roušky,
rukavice, dezinfekce, přepážky), dále navýšení výdajů na aktualizace ÚAP, dále na posudky a
studie související s dopravou. Zvyšuje se čerpání úvěru na 20 mil. Kč. V investičních výdajích
dochází k navýšení částky na rekonstrukci gastro čp. 1099 v souvislosti s dodatky č. 2 a 3. Paní
Dočkalová odpověděla na dotaz vztahující se k dodatkům, že reagují na skutečnost (skutečný objem
omítek, rozdíl projekt x skutečnost, oddělení místností /provozů/ apod.). Pan Novák upozornil, že
na stránkách města nelze dodatky dohledat, poslední zveřejněné smlouvy jsou z 6/2020. Bude
upozorněno oddělení IT.
Dále proběhla diskuse ohledně bezpečného zadlužení města, výše možného úvěru, možnosti
nechat si zpracovat analýzu odhadu bezpečné výše úvěru.
Paní Baslová otevřela diskusi k indikativním nabídkám úvěru od KB a. s. a ČS a. s., které byly
členům finančního výboru poskytnuty jako příloha k projednávání rozpočtového opatření č. 3. Byly
projednány sazby nabízené bankami, zda fix nebo float. Členové finančního výboru doporučují
využít nabízenou fixní sazbu ČS a. s. ve výši 1,1 % na 10 let, a to i vzhledem k principu opatrnosti,
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kdy je v této době floatová sazba nižší, ale v průběhu 10 let se může zvýšit, nelze předvídat jak.
Město nepředpokládá splacení úvěru předčasně.
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Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3
6/0/0
v předloženém znění.
3. Informace – statut Fondu infrastruktury
Členové finančního výboru se seznámili s předloženým statutem Fondu infrastruktury,
materiál byl projednán na RM dne 2. 9. 2020 a bude předložen ke schválení na jednání ZM dne
30. 9. 2020. Pan Ulík seznámil přítomné s průběhem projednání na RM a s informací ohledně
navrhovaných úprav Zásad pro poskytování příspěvku na infrastrukturu.
Pan Novák vznesl dotaz k projednávanému statutu, zda nedochází k duplicitě jeho náplně a zda
nedojde k revizi stávajících statutů ostatních fondů (Fond nemocnice, Fond sportu, kultury a
volného času).
Členové finančního výboru projednali a berou na vědomí informaci o statutu Fondu
infrastruktury.
4. Informace – kontrola příspěvkové organizace CVIK
Paní Jedličková seznámila přítomné s průběhem kontroly příspěvkové organizace CVIK. Potřeba
kontroly byla vyvolána změnou v organizaci, kontrola proběhla za první čtvrtletí roku 2020,
členové finančního výboru měli k dispozici zprávu o kontrole s vyjádřením k jednotlivým bodům
kontroly. Vyjádření PO bude předloženo na jednání RM dne 23. 9. 2020, zároveň bude ve stejném
termínu projednána rezignace Mgr. Steklého na pozici ředitele PO a pověření vedením
pro Mgr. Vedralovou.
Členové finančního výboru projednali a berou na vědomí informaci o kontrole příspěvkové
organizace CVIK.
5. Různé
Změna zásad pro poskytování příspěvku na infrastrukturu byla projednána v rámci projednání
bodu č. 3.
Pan Ulík seznámil přítomné s výsledkem architektonické soutěže vztahující se k MŠ Kollárova.
Doplňující informace podala paní Dočkalová. 14. 9. 2020 proběhlo veřejné projednávání k návrhům
MŠ.
Pan starosta seznámil přítomné s plánovaným vyhlášením dotačního programu pro posílení
kapacity škol v okolí Prahy a velkých měst (rozšíření kapacity o 2 x 9 tříd, až 750 tis. Kč na žáka) a
s tím související možnost vytvořit svazkovou školu. Hlavním důvodem je rozdílné financování:
pokud svazek obcí 85% dotace, 15% spoluúčast a pokud obec 70% dotace, 30% spoluúčast.
V případě zájmu je třeba založit dobrovolný svazek obcí (Český Brod, Doubravčice, případně další
obce). V Českém Brodě se jedná o dostavbu ZŠ Žitomířská, v Doubravčicích o stavbu nové školy.
Je potřeba předložit na jednání ZM k rozhodnutí jakou cestou jít.
Pan Novák vznesl dotaz na umístnění vnitřních směrnic města a jeho příspěvkových organizací
na webu města. Vnitřní směrnice se nezveřejňují.
Jednání ukončeno 18:25 hod
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Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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