Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB8494 /2015/FV

Zápis č. 5 z jednání finančního výboru ze dne 23.3.2015
Přítomni: Radoslav Bulíř, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Renata Rahmová, Miroslav
Řídký, Vojtěch Pavel Traurig, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská
Omluveni: Jaroslav Petrásek, Boris Podhorský
Hosté: Eva Čokrtová, Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová
Předseda finančního výboru zahájil 5. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítal přítomné
členy, které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program
jednání:
Program jednání:
1. Minulý zápis
2. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Český Brod na rok 2015
3. Plán kontrol
4. Informace – výzva k podání nabídky „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – projektová
dokumentace“
5. Informace – výzva k podání nabídky „Stavební úpravy chodníků v ul. Žitomířská, město
Český Brod“
6. Různé
1. Minulý zápis
Doplnění minulého zápisu dle návrhu pana Nováka:
Bod 2. Dohoda o postoupení pohledávek – Nemocnice Český Brod s. r. o.
V průběhu jednání navrhl pan Petr Novák řešení komplikací směnečného zajištění vypuštěním
směnečného zajištění a jeho nahrazení buď formou bankovní záruky a nebo platbou předem
ve prospěch vázaného účtu advokáta či notáře na základě smlouvy o advokátní či notářské úschově.
Návrh byl odmítnut s odkazem na podmínky výběrového řízení.
Ze strany ostatních členů finančního výboru nebyly vzneseny žádné další námitky či
připomínky.
2. Návrh na rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města Český Brod na rok 2015
Předseda výboru předal slovo paní Sahulové, která přednesla komentář k navrhovanému
rozpočtovému opatření. V rozpočtových příjmech dochází k drobným změnám v daňových
příjmech, upřesnění daně z příjmu právnických osob za obce a zapracování přiznaných dotací.
V provozních výdajích dochází k zařazení použití přijatých dotací, navýšení proúčtování DPPO za
obce a navýšení položky vzdělávání o částku 80 000 Kč (školení zkušebních komisařů).
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V investičních výdajích dochází k zařazení investičních výdajů projektu Radosti a strasti…
(doplatek rekonstrukce Poradenského centra), dále navýšení částky na nákup pozemků (dle návrhu
smlouvy) a navýšení částky na rekonstrukci veřejného osvětlení, v souvislosti s požadavky OR.
V 17,45 hod. přerušeno jednání o ROP č. 1. Jelikož se na žádost členů finančního výboru dostavila
Ing. Čokrtová, byly projednány body 4 a 5. V jednání o ROP č. 1 pokračováno od 18,00.
V souvislosti s vyhlášením VZ „Stavební úpravy chodníků v ul. Žitomířská, město Český Brod“
doporučuje finanční výbor navýšit investiční položku rozpočtu na částku předpokládané ceny
zakázky 800 tis. Kč. Částka 300 tis. Kč bude přesunuta z provozních výdajů (opravy a údržba
komunikací). Finanční výbor požaduje zapracovat tuto změnu do navrhovaného rozpočtového
opatření č. 1.
Vznesené dotazy na daň z příjmu za obce a projekt Radosti a strasti… zodpověděla paní
Sahulová.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového
opatření č. 1 rozpočtu města Český Brod na rok 2015 se zapracovanou výše uvedenou změnou.
8/0/0
18,20 hod. příchod pan Řídký
3. Plán kontrol
V souvislosti s Vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek (220/2013 Sb.), je třeba zřídit pracovní skupiny pro přípravu podkladů
pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014. Za rok 2014 byl v PO
Technické služby proveden audit firmou Atlas Audit s. r. o. Čelákovice. U ostatních sedmi je nutné
provést kontrolu účetní závěrky před předložením ke schválení radě města Český Brod.
Finanční výbor projednal nutnost zřídit pracovní skupiny a doporučuje radě jmenovat pracovní
skupiny v následujícím složení:
Městská knihovna – Gabriela Záhrobská, David Hybeš, Jaroslava Sahulová
ZŠ Tyršova – Gabriela Záhrobská, David Hybeš, Šárka Jedličková
MŠ Kollárova – Gabriela Záhrobská, David Hybeš, Šárka Jedličková
Penzion a domov ANNA – Jana Kulhánková, Renáta Rahmová, Jaroslava Sahulová
ZŠ Žitomířská – Jana Kulhánková, Lucie Šmejkalová, Šárka Jedličková
MŠ Liblice – Radoslav Bulíř, Vojtěch Pavel Traurig, Šárka Jedličková
MŠ Sokolská – Radoslav Bulíř, Vojtěch Pavel Traurig, Šárka Jedličková
Pracovní skupiny budou mít k dispozici osnovu kontrol, doporučenou auditorskou firmou. Dále
doporučuje paní Kulhánková přikládat k účetním závěrkám daňové přiznání.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje radě města zřídit pracovní skupiny pro přípravu
podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014 a jmenovat jejich
členy ve výše uvedeném složení.
9/0/0
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4. Informace – výzva k podání nabídky „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – projektová
dokumentace“
Na jednání byla pozvána Ing. Čokrtová. Zodpověděla dotazy týkající se jednotlivých lokalit.
Členům finančního výboru bylo přislíbeno rozeslání přílohy s podrobným přehledem jednotlivých
lokalit. Bylo upřesněno, že akce bude financována z vodohospodářského fondu.
Pan Novák vznesl dotaz vývoj jednání o vlastnictví vrtů v Zahradech. Odpověděl mu pan Nekolný,
že nabídka vlastníka trvá, pro město je nepřijatelná, protinávrh města vlastník odmítá, s prodejem
nespěchá, na ceně trvá. V současné době další jednání neprobíhají.
Finanční výbor bere informaci o výzvě k podání nabídky na vědomí.
5. Informace – výzva k podání nabídky „Stavební úpravy chodníků v ul. Žitomířská, město
Český Brod“
Na návrh paní Kulhánkové doporučuje finanční výbor upravit bod 5.4. smlouvy – náležitosti dle
Zákona o DPH v platném znění, dle § 92e. Dále upozornil pan Bulíř na potřebu úpravy rozpočtu
vzhledem k výši položky na rekonstrukci chodníků Žitomířská (500 tis. Kč) a předpokládanou
hodnotou veřejné zakázky. Bylo dořešeno v rámci projednávání rozpočtového opatření č. 1.
Finanční výbor bere informaci o výzvě k podání nabídky na vědomí.
6. Různé
Pan Novák vznesl dotaz na pana starostu týkající se nákupu pozemku od ČD. Dle informace
pana Nekolného došlo ze strany ČD ke stažení nabídky. K dalšímu řešení dojde v roce 2017.
Paní Kulhánková informovala přítomné členy o jednání výběrové komise Programů pro podporu
kultury, sportu a volného času dne 18.3.2015. Komise projednala došlé žádosti výzvy č. 1 –
Program 2 a navrhla přidělení dotací v celkové výši 574 000 Kč. Zápis z jednání komise byl členům
finančního výboru k dispozici.
Pan starosta na dotaz pana Trauriga informoval přítomné o vyhlášení záměru na převod nájmu
mezi Městem Český Brod a Českobrodskou nemocnicí s. r. o. na společnost Nemocnice Český
Brod s. r. o. za stejných podmínek (dle ujednání nájemní smlouvy 16/2007/OSM), na dobu určitou
(od 1.4.2015 do 30.4.2015).
Probíhá výběrové řízení na projekt Rekonstrukce školní jídelny. Uchazeči byli vyzváni
k doplnění formálních náležitostí.
Pan Nekolný informoval přítomné o plánu předložit na další jednání finančního výboru materiál
týkající se rozestavěné polikliniky. Na základě sdělení ÚZSVM nelze zkrátit ochrannou lhůtu
(konec lhůty 2019).
Jednání ukončeno 19,05 hodin
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig
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