Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 19141/2022/FV

Zápis č. 19 z jednání finančního výboru ze dne 11. 4. 2022
Přítomni: Jaromír Fischer, Petr Novák, Barbora Tyglová, Eva Tožičková, Filip Ulík, Boris
Podhorský, Renáta Rahmová
Omluveni: Lucie Baslová, Michaela Misterková
Neomluveni:
Hosté: Hana Dočkalová, Václav Hájek, Šárka Jedličková, Jakub Nekolný
Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a zahájil 19. jednání finančního výboru
(17:05 hod.). Členové finančního výboru schválili program jednání.
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022
3. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky
či připomínky.
2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022
Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Okomentovala všechny změny
v plánovaném rozpočtovém opatření. V příjmech dochází k úpravě dotace na výkon státní správy,
dle schváleného státního rozpočtu a zapracování dotace Ministerstva kultury. Dále pak dochází
k zapojení části Fondu infrastruktury, Fondu komunikací a zapojení kontokorentního úvěru.
V provozních výdajích dochází ke zvýšení příspěvku zřizovatele pro Technické služby (z důvodu
oprav komunikací ve výši 3 mil. Kč), dále k úpravám položek souvisejících s opravami kulturních
památek, navýšení Fondu komunikací, zapracování položky na opravu spadlé hřbitovní zdi a
navýšení položky na úhradu spotřeby tepla (v souvislosti s dodatkem ke smlouvě). V investičních
výdajích dochází k navýšení položky na akci „Energetická úspora čp. 56“ (statika), „Českobrodské
moderní poradenské centrum“ (pouze přesun v rámci roků) a položky na pořízení stacionárního
radaru pro MP.
V rámci diskuse zodpověděla paní Jedličková všechny dotazy. Ještě před jednáním FV zaslal
pan Novák dotazy k rozpočtovému opatření, na které mu bylo odpovězeno. Opětovně upozornil
na nedostatečně zpracovaný komentář, díky němuž nemá dostatečné informace pro rozhodování.
Proběhly dotazy na příspěvek TS na opravu komunikací, na které reagovala paní Dočkalová a pan
starosta. TS jsou provozovatelem komunikací a chodníků v majetku města, proto jsou prostředky
na jejich opravy poskytovány formou příspěvku zřizovatele. TS se musí řídit naší směrnicí
o zadávání veřejných zakázek. Pan Novák i tak rozporuje proč nedochází k přefakturaci, ale je
poskytován příspěvek. Seznam ulic byl poskytnut panu Novákovi a panu Ulíkovi v pátek dne 8. 4.
2022 e-mailem.
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V souvislosti se zapojením kontokorentního úvěru proběhla diskuse, zda je to nutné, když i přes
jeho zapojení se většinou během běžného roku nevyužije. Pan starosta upozornil, že výhledově
bude následovat další rozpočtové opatření, ve kterém dojde k přesunu některých investičních akcí
do následujícího roku. Jedná se o ulici Nová, kde je již vysoutěžena cena, ale ČEZ se zde, bez
předchozího upozornění, chystá provádět kabeláž. Akce byla pozastavena cca do 4/2023. Dále se
jedná o ulici Tuchorazská, kde na základě výstupů z generelu vyplynulo, že v části ulice je
kanalizace málo kapacitní, je tedy třeba kanalizace nová a ta podléhá územnímu řízení. Stávající
kanalizace by, po vybudování nové, sloužila jako splašková, i přes upozornění pana Nováka, že
kanalizace není v dobrém stavu. Paní Dočkalová vysvětlila, že oddělení kanalizace pomůže,
vsakování nevadí.
Pan Novák poptal, proč jsou tedy tyto ulice zahrnuty v rozpočtovém opatření, případně proč nebyla
tato informace uvedena v komentáři. Bylo mu vysvětleno, že v době přípravy rozpočtového
opatření nebyly tyto informace k dispozici, budou tedy zahrnuty v následujícím rozpočtovém
opatření.
Pan Novák se ptá, proč se pro městskou policii pořizuje další přenosný radar. Pan starosta vysvětlil,
že dosud mají přenosný radar, který musí obsluhovat strážník. Nový stacionární radar může být
umístěn na místa schválená PČR, bez přítomnosti strážníka a nutnosti místa k bezpečnému
zastavení. Je možné ho přemisťovat a přestupky budou postoupeny k vyřízení odboru dopravy.
Další dotaz pana Nováka směřoval na statické zajištění čp. 56. Paní Dočkalová vysvětlila situaci
s narušením statiky čp. 56, návrhy postupu jejího zabezpečení a připustila, že zajištění statiky bylo
soutěženo až po vysoutěžení stavební části, jelikož došlo k časovému nesouladu v důsledku
personálních změn na odboru rozvoje.
Dále pan Novák nenašel v rozpočtu položku na pořízení projektové dokumentace sportoviště
u bývalé SOŠ Liblice (hrazeno z položky příprava investic, jelikož se zatím jedná pouze o PD) a
částku 500 tis. Kč na opravy bytů v areálu veteriny (zde je smlouva o výpůjčce, bez nájmu, pouze
za podmínky, že si prostory opravíme na vlastní náklady, hrazeno ze střediska BH). Pan starosta
upozornil na nedostatek sociálního /krizového ubytování a snahu opravené bydlení v budoucnosti,
po vyřešení majetkoprávních vztahů, převést do majetku města.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 2 na rok 2022.
6/1/0
3. Různé
Paní Jedličková seznámila přítomné s plánem provést kontroly příspěvkových organizací, které
za rok 2021 nebyly kontrolovány společností Atlas audit.
Jedná se o:
ZŠ Žitomířská
MŠ Kollárova
MŠ Liblice
Technické služby
CVIK
V případě zájmu se členové ozvou přímo na e-mail: jedlickova@cesbrod.cz .
Pan Hájek vznesl dotaz na kontrolu investiční akce „Školní jídelna čp. 1099“, na základě
usnesení ZM 43/2021 ze dne 16. 6. 2021, ke které mělo dojít v termínu do 31. 12. 2021.
Členové finančního výboru doporučují vznést dotaz na ZM, zda požadavek stále trvá.
Dále pan Hájek informoval přítomné o probíhajících kontrolách prováděných kontrolním výborem
v příspěvkových organizacích.
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Pan Novák vznesl dotaz na probíhající navážení zeminy na pozemek po koupališti. Paní
Dočkalová vysvětlila, že se jedná o volnou veřejnou plochu, která je v majetku města a jejímž
provozovatelem jsou Technické služby, je tedy třeba vznést dotaz na ředitele PO.
Dále proběhla diskuse o úpravách na Stezce Jedličky Brodského a o ploše v okolí topolové
stezky směrem na Štolmíř, kde je území ÚSES – Územní systém ekologické aktivity.
V závěru diskuse vznesl dotaz pan Novák na to, jak se lesy chrání proti motorkářům. Je to spíše
dotaz na Ing. Vodičku či Ing. Kopáčka.
Pan Ulík poděkoval všem a jednání ukončil.
Jednání ukončeno 18:20 hod
Předseda finančního výboru: Ing. Filip Ulík
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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