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

Zápis č. 17 z jednání finančního výboru
ze dne 31.01.2022
Přítomní: Petr Novák, Filip Ulík, Boris Podhorský, Michaela Misterková, Eva Tožičková
Omluveni: Renata Rahmová, Barbora Tyglová, Jaromír Fischer, Lucie Baslová
Neomluveni:
Hosté: Šárka Jedličková, Hana Dočkalová, Tomáš Klinecký, Václav Hájek
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 17. jednání finančního výboru. (17:00 hod.)
Členové finančního výboru schválili program jednání.
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtu na rok 2022
3. Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2025
4. Plán činnosti finančního výboru zřízeného zastupitelstvem
5. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.
2. Návrh rozpočtu na rok 2022
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022 přednesla paní Ing. Jedličková. Okomentovala příjmy i
výdaje návrhu rozpočtu pro rok 2022.
V rámci diskuze zodpověděla paní Jedličková všechny dotazy. Pan Novák vznesl dotaz na
příjmovou položku, týkající se Dotace na výkon státní správy a jeho výši. Tato výše zatím není
známa, vychází se z částky minulého roku a rozpočtového provizoria státu ve výši 1/12.
Další dotaz pana Nováka byl na cenu energií nové PO -Střední škola managementu a grafiky v
Liblicích. Tento dotaz zodpověděla paní Ing. Jedličková. Ceny jsou vysoutěženy Středočeským
krajem, jejich výši může Město Český Brod ovlivnit až v roce 2023.
Přerušení jednání v 17:10 hodin.
Pan Novák vznesl dotaz na paní Mgr. Dočkalovou ohledně akce: chodník ul. Tuchorazská.
Dotaz byl odborně vysvětlen s doporučením panu Novákovi sjednat si osobní schůzku s paní Mgr.
Dočkalovou k případnému podrobnějšímu vysvětlení dotazu.
V 17:45 hodin vznesl dotaz na cenu energií – tepla na budově nám. Arnošta z Pardubic č.p
56. Na dotaz odpověděl pan Klinecký. Došlo k navýšení ceny o 35%.

V 17:50 pokračování jednání o návrhu rozpočtu. Paní Misterková vznáší dotaz na vysvětlení
výdajů týkající se IT odboru, ORJ 21. Odpověď zajistí Finanční odbor a zašle všem členům Finančního
výboru.
Další dotaz se týká nákladů za poštovní služby. Dotaz zodpověděla paní Ing. Jedličková, jedná se o
náklady na poštu všech odborů Města Český Brod, které má ve své kapitole Odbor vnitřních věcí.
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Pan Novák dále poznamenal, že je potřeba pro příště uvádět zůstatky jednotlivých běžných účtů a
fondů, aby bylo zřejmé, že se zapojují do financování v návrhu rozpočtu ve výši, která je na nich skutečně
vykazována.

Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na
rok 2022.
4/1/0
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru.
V 18:05 hodin odchází z jednání Finančního výboru pan Boris Podhorský.
3. Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2025

Komentář k rozpočtovému výhledu přednesla paní Jedličková. Vysvětlila povinnost a součásti
Střednědobého rozpočtového výhledu.
Pan Novák vznesl dotaz k financování opravy střechy Penzionu Anna. Odpověděla paní Jedličková,
investice bude financována z rozpočtu Města. (Penzion Anna je PO Města Český Brod.)
V 18:10 hodin nebylo možné o bodu hlasovat. Finanční výbor nebyl usnášení schopný.
4. Plán činnosti finančního výboru zřízeného zastupitelstvem města Český Brod
Požádat zastupitelstvo města Český Brod o definování kontrol pro členy finančního výboru včetně
kompetencí.
Navrhnout řešení možnosti snížení nákladů na poštovní a telekomunikační služby.
5. Různé
Dotaz na technický stav PO MŠ Kollárova a novou výstavbu vznesla paní Misterková.
Dotaz zodpověděl pan Klinecký. Podmínkou výstavby nové MŠ je získání dotace.

Pan Ulík poděkoval všem a jednání ukončil.
Jednání ukončeno v 18:20 hodin.
Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík
Zapisovatelka finančního výboru: Alena Jelínková
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