Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 15500/2015/FV

Zápis č. 6 z jednání finančního výboru ze dne 1.6.2015
Přítomni: Petr Bouchal, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata
Rahmová, Miroslav Řídký, Vojtěch Pavel Traurig, Lucie Šmejkalová, Gabriela Záhrobská
Omluveni: Radoslav Bulíř
Hosté: Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová
Předseda finančního výboru zahájil 6. 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 schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2014
3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2014
4. Návrh na schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2014
5. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Český Brod na rok 2015
6. Rozpočtový výhled 2016 – 2019
7. Návrh OZV „O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“
8. Návrh na uzavření smlouvy o čerpání úvěru – Parkoviště P + R II.
9. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.
2. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2014
3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2014
4. Návrh na schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2014
Na základě návrhu pana Trauriga došlo k projednání bodů 2 až 4 společně. Paní Sahulová
upozornila, že se nenaplnily jak příjmy, tak investiční i provozní výdaje roku 2014. K návrhu
závěrečného účtu požadují, na podnět paní Kulhánkové, členové finančního výboru doplnit přílohu
o pohledávkách za hospodářskými středisky, s rozdělením podle doby po splatnosti. Dále proběhla
diskuze ohledně projektu Sdílené radosti a strasti ZŠ… Na podnět pana Trauriga požaduje finanční
výbor vyžádat od paní Soukupové materiál týkající se udržitelnosti projektu v dalších letech
(podmínky dotace, udržitelnost, odhad nákladů do příštích let…).
Paní Rahmová vznesla dotaz na převod přebytku hospodaření z městských lesů. K převodu
v roce 2014 nedošlo z důvodu nedostatečného stavu peněžních prostředků na běžném účtu.
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Dále finanční výbor projednal návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2014
a návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města za rok 2014. Účetní závěrka
města Český Brod byla ověřena firmou Atlas Audit s. r. o. V technických službách byl za rok 2014
proveden audit, u ostatních příspěvkových organizacích byly provedeny kontroly, které provedly
pracovní skupiny složené z členů finančního výboru. U jednotlivých organizací nebyly zjištěny
žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh závěrečného účtu
města Český Brod za rok 2014.
8/2/0
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města
Český Brod za rok 2014.
8/2/0
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje schválit účetní závěrky příspěvkových organizací
města Český Brod za rok 2014.
9/0/1
Předseda výboru dal možnost členům hlasujícím proti vyjádřit se k důvodu svého hlasování, tito
však odmítli.
5. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Český Brod na rok 2015
Komentář k návrhu rozpočtového opatření č. 2 přednesla paní Sahulová pověřená vedením
finančního odboru. V příjmech dochází k zapracování přiznaných dotací (kamerový systém, vnitřní
vybavení kina), dotace pro Penzion Anna a plánovaný odvod ze zisků PO. V provozních výdajích
dochází k převodu přijaté dotace pro Penzion Anna, zařazení účelového příspěvku na provoz
sběrného dvora pro TS a přesunu mezi investiční a neinvestiční položkou na pořízení sběrného
dvora. Dále dochází k zařazení výdajů na vnitřní vybavení kina, a to i do investičních
i neinvestičních výdajů. V investičních výdajích dochází ke snížení výdajů na úsekové měření,
zařazení realizace rozšíření kamerového systému a realizace vnitřní rekonstrukce kina.
Členové finančního výboru projednali předložený návrh, k dotazu na navýšení příspěvku
na provoz sběrného dvora, bylo paní Sahulovou vysvětleno, že už v žádosti o dotaci jsme
předpokládali, že sběrný dvůr bude v prvních letech své činnosti generovat ztrátu, kterou je třeba
hradit z rozpočtu příspěvkem pro technické služby. Po době udržitelnosti by měl být sběrný dvůr
ekonomicky nezávislý na rozpočtu města.
K projektu na vnitřní vybavení kina bylo upřesněno, že se jedná o vnitřní rozvody, šatny,
sociální zařízení... Projekt je zveřejněný na budově čp. 56.
V návrhu rozpočtového opatření je plánované snížení částky na projektovou přípravu o 800 tis.
Kč. V souvislostí s tímto návrhem proběhla diskuze o skutečně potřebné výši této položky. Členové
finančního výboru požadují k dispozici aktualizovaný seznam projektové přípravy, s vyznačením
zasmluvněných položek.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového
opatření č. 2 rozpočtu města Český Brod na rok 2015.
6/2/2
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6. Rozpočtový výhled 2016 – 2019
Paní Sahulová z materiálu zpracovanému Ing. Tesařem upozornila na doporučení v průběhu
dalších let snižovat běžné provozní výdaje, tvořit fond obnovy majetku (nebudovat nový, ale dobře
se starat o ten stávající) a zajistit alespoň minimální část finančních rezerv na likvidním
kapitálovém účtu.
V souvislosti s obsahem materiálu proběhla diskuze na téma běžných provozních výdajů. Jak
z rozpočtu specifikovat běžné provozní výdaje a zda by bylo možné zpracovat nějaké srovnání dle
druhů a v časové ose. Dále zda není možné nějak konsolidovat výdaje např. na energie, řešit výdaje
centrálními nákupy např. kancelářských potřeb apod. Dle sdělení pana Nekolného v loňském roce
došlo ke konsolidaci výdajů na telefonní poplatky a internet města Český Brod i jeho příspěvkových
organizací. Zároveň přislíbil členům tuto tabulku zaslat.
Finanční výbor požaduje rozklíčit provozní výdaje na běžné provozní výdaje a provozní výdaje
nesouvisející s provozem úřadu.
Finanční výbor bere na vědomí materiál „Rozpočtový výhled 2016 – 2019“.
7. Návrh OZV „O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti“
Komentář k důvodu návrhu stanovení místního koeficientu přednesl přítomným pan Nekolný.
Odbor rozvoje, jako každoročně, předložil v termínu do 30.6. návrh OZV „O stanovení místního
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti“, nicméně v předchozích letech byl vždy tento návrh
ze strany zastupitelů města zamítnut.
Členům finančního výboru v materiálu chybí konkrétní navrhovaná výše koeficientu, případně
návrh na použití vyššího výnosu z daně. Paní Záhrobská prosí o doplnění srovnání s přibližně stejně
velkými městy.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, nedoporučuje zastupitelstvu města Český Brod stanovit
koeficient pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2016. Pro případný příští návrh požadují doplnit
konkrétní výši koeficientu a návrh použití zvýšeného výnosu daně z nemovitosti.
8/1/1
8. Návrh na uzavření smlouvy o čerpání úvěru Parkoviště P + R II.
Komentář k úvěru přednesla paní Sahulová. Poděkovala panu Hybešovi a paní Kulhánkové, kteří
se zúčastnili otevírání obálek a hodnocení nabídek. Seznámila přítomné členy s průběhem
výběrového řízení a došlými nabídkami. Nabídka přišla od KB a. s. a ČS a.s., obě nabídky splnily
podmínky zadávací dokumentace. Výběrová komise doporučila jako vítěznou nabídku ČS a. s.
s nabídkovou cenou 194 296 Kč.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na uzavření
smlouvy o čerpání úvěru Parkoviště P + R.
9/0/1
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9. Různé
Paní Záhrobská kladně hodnotila výměnu provozovatele nemocnice. Pan starosta v souvislosti
s tím, upozornil, že dlužná částka by měla být uhrazena cca v polovině června. Dále byly kladně
zhodnoceny investiční akce zateplení kina a výstavba parkoviště P+R II. a k němu přiléhající
chodníky.
Následně byl vznesen dotaz na rekonstrukci budovy infekce v areálu nemocnice na třídy
základní školy. Pan Nekolný odpověděl, že byla zpracovaná studie a nyní je zadaná projektová
dokumentace, zároveň upozornil, že město bude žádat na MŠMT a MF o dotaci.
Pan Novák vznesl dotaz, zda mohou technické služby vykonávat zemní práce a pokud by jejich
zaměstnanec způsobil škodu, zda mají na toto připojištění, jelikož ze své praxe ví, že na zemní
práce je připojištění nutné. Pan Nekolný vysvětlil, že technické služby mají svojí právní
subjektivitu, že je nutné dotaz směřovat na ředitele technických služeb.
Jednání ukončeno 20,30 hodin
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig
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