Město Český Brod

Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB35246 /2015/FV

Zápis č. 7 z jednání finančního výboru ze dne 21.9.2015
Přítomni: David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Renata Rahmová, Miroslav Řídký, Vojtěch
Pavel Traurig, Gabriela Záhrobská, Radoslav Bulíř
Omluveni: Petr Bouchal, Lucie Šmejkalová
Hosté: Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová
Předseda finančního výboru zahájil 7. 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 rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2015
3. Veřejná zakázka – PD Žižkova
4. Vodovody a kanalizace Nymburk, nájemné, odběr vody
5. Různé
1. Minulý zápis
K zápisu z minulého jednání finančního výboru nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.
2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2015
Návrh na rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2015 byl projednán dle jednotlivých
změn. Bylo doporučeno zapracovat celkovou sumu pro úhradu investice rekonstrukce školní
jídelny, jako zdroj k tomuto navýšení bylo navrženo použití schváleného kontokorentu ve výši
1200tis.Kč a zvýšit tak plánovaný schodek rozpočtu.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového
opatření č. 3 na rok 2015 se zapracovanou celkovou sumou na investici rekonstrukce školní jídelny.
8/0/0
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3. Veřejná zakázka – PD Žižkova
Byl předložen návrh na vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektové dokumentace na ulici
Žižkova. Vzhledem k tomu, že tato komunikace není majetkem města, pouze vodovodní a
kanalizační řad, bude se ve větší části týkat cizího majetku. Tato projektová dokumentace bude
sloužit k realizaci celé rekonstrukce ve spolupráci se Středočeským krajem a také k podání žádostí
o dotace. V případě, že bude část týkající se majetku Středočeského kraje uznatelnou pro čerpání
dotace, je předpoklad, že bude krajem uhrazena.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na PD ul. Žižkova,
která bude investicí do majetku Středočeského kraje.
4 . Vodovody a kanalizace Nymburk
Na jednání FV byl předložen návrh na odpověď poskytovateli vody ohledně požadovaného
množství. Poskytovatel žádal o snížení množství uvedené ve smlouvě. Odpověď byla navržena tak,
že město Český Brod nemá zájem smluvně stanovené množství snižovat.
Usnesení:
Finanční výbor souhlasí s navrženou odpovědí.
7/0/1
5. Různé
Byl vznesen požadavek na vytvoření Pravidel pro čerpání Fondu nemocnice. Tato Pravidla mají
být vypracována a předložena ke schválení Radě města a Zastupitelstvu města Český Brod.

Jednání ukončeno 18,55 hodin
Zapisovatelka finančního výboru: v. z. Sahulová Jaroslava
Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig
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