Město Český Brod
Finanční Odbor
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis č. 16 z jednání finančního výboru
ze dne 22.11.2021
Přítomní: Lucie Baslová, Petr Novák, Filip Ulík, Boris Podhorský, Barbora Tyglová, Renata Rahmová
Omluveni: Eva Tožičková, Michaela Misterková, Jaromír Fischer
Neomluveni:
Hosté: Šárka Jedličková, Jakub Nekolný, Tomáš Klinecký
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 16. jednání finančního výboru. (17:21 hod.)
Členové finančního výboru schválili program jednání bez bodu č. 6 Doporučení schválení maximální ceny za
vodné a stočné na rok 2022.
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021
3. Rozpočtové provizorium na rok 2022
4. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5. Ceník svozu odpadů pro podnikatele na rok 2022
6. Doporučení schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2022 - Vyřazen z jednání
7. Informace z jednání komise pro vyhodnocení nabídek na poskytnutí investičního úvěrového rámce
8. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.
2. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2021
Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Ing. Jedličková. Okomentovala všechny
změny v plánovaném rozpočtovém opatření.
V rámci diskuze zodpověděla paní Jedličková všechny dotazy. Pan Ulík upřesnil panu Novákovi
dotaz na finanční příspěvek poskytovaný Střední škole Liblice. Nejedná se o příspěvek spojený
s převzetím školy, jedná se o zpřístupnění cesty firmě Avax z důvodu opravy silnice a plotu. Další
dotaz pana Nováka byl na důvod snížení ceny dotace na renovaci kulturních památek od
poskytovatele Ministerstva kultury. O vyjádření bude požádána paní Mgr. Dočkalová, vedoucí
odboru rozvoje a investic. Další dotaz ohledně navýšení ceny projektové dokumentace na
plánovanou přístavbu ZŠ Žitomířská bude o informaci také požádán odbor rozvoje a investic.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové
opatření č. 4 na rok 2021.
4/1/1
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru.
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3. Rozpočtové provizorium na rok 2022
Komentář k rozpočtovému provizoriu přednesla paní Jedličková. Okomentovala důvody
rozpočtového provizoria. Dotazy vzneseny nebyly.
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na
rok 2022.
Usnesení bylo přijato, pro jeho přijetí hlasovala většina členů finančního výboru.
6/0/0
4. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Komentář k výši místního poplatku za odpad přednesla paní Jedličková. Finanční výbor doporučuje
informovat občany formou do schránky o nové výši poplatku a variabilním symbolu.
Usnesení bylo přijato, pro jeho přijetí hlasovala většina členů finančního výboru.

5/1/0

5. Ceník svozu odpadů pro podnikatele na rok 2022
Podklady pro stanovení ceny odpadů pro podnikatele předložila PO Technické služby Města Český
Brod, nebyl vznesen žádný dotaz.
Usnesení bylo přijato, pro jeho přijetí hlasovala většina členů finančního výboru.
5/1/0
6. Stažen z jednání finančního výboru
7. Informace z jednání komise pro vyhodnocení nabídek na poskytnutí investičního úvěrového rámce
Komentář z jednání komise přednesl pan Ing. Ulík. Nabídka nesplňuje parametry výběrového řízení
a komise navrhuje zrušení výběrového řízení. Materiály ohledně nového výběrového řízení na úvěrový
rámec a podmínky výzev budou předjednány finančním výborem dříve, než bude zveřejněna výzva k
podání nabídek.
Různé
Pan Ing. Ulík požádal vedení města o jednotné používání softwaru a zakoupení licence v případě
on - line jednání výborů a komisí Města Český Brod.
Pan Ulík poděkoval všem a jednání ukončil.
Jednání ukončeno v 18:15 hodin.
Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík
Zapisovatelka finančního výboru: Alena Jelínková
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