Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB 35004 /2017/FV

Zápis č. 19 z jednání finančního výboru ze dne 5. 6. 2017
Přítomni: Petr Bouchal, Radoslav Bulíř, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris
Podhorský, Renata Rahmová, Lucie Šmejkalová
Omluveni: Lucie Hovorková, Miroslav Řídký, Gabriela Záhrobská
Hosté: Jaroslava Sahulová, Tomáš Klinecký
Předsedkyně finančního výboru zahájila 19. jednání finančního výboru (17,30 hod.) a přivítala
přítomné členy. Členové finančního výboru schválili program jednání.
Program jednání:
1. Minulé zápisy
2. Návrh na schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2016
3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2016
4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017
5. Informace – schválení účetních závěrek PO města Český Brod za rok 2016
6. 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 2016
Komentář k závěrečnému účtu města Český Brod za rok 2016 přednesla paní Sahulová.
Hospodaření města za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 18 mil. Kč, způsobeným zčásti vyššími
daňovými příjmy a zčásti nerealizací všech plánovaných investičních akcí či jejich přesunem
do roku 2017. Hospodářská střediska vykázala za rok 2016 zisk, nicméně nižší než bylo plánováno.
odchod pan Klinecký – 18,00 hod.
Jako přílohy závěrečného účtu byly předloženy stavy úvěrových účtů, stavy účtu pohledávek
315, Vodohospodářský fond, Fond nemocnice a další.
příchod pan Bouchal – 18,13 hod.
Členové finančního výboru projednali předložený návrh na schválení závěrečného účtu města.
Požadují upřesnit položku přílohy střediska OHČ – ostatní výnosy ve výši 1 282 tis. Kč, účet 315 –
jiné pohledávky z hlavní činnosti rozklíčit podle doby splatnosti a rozklíčit navýšení účtu 905 –
vyřazené pohledávky.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města
Český Brod za rok 2016.
8/0/0
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3. Návrh na schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2016
Členové finančního výboru projednali předložený materiál ke schválení účetní závěrky.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku města Český
Brod za rok 2016.
8/0/0
4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017
Komentář k rozpočtovému opatření č. 2 přednesla paní Sahulová. V příjmech dochází k navýšení
některých daní, položky výnos z uložených sankcí (v souvislosti s úsekovým měřením), zařazení
přijatých dotací a zařazení investičního příspěvku od obce Tismice (převod na VHF).
V provozních výdajích došlo k zařazení převodů dotací na MŠ Liblice a ZŠ Tyršova a použití
dotace na sociální práci.
V investičních výdajích dochází k navýšení výdajů v souvislosti s rekonstrukcí budovy v areálu
nemocnice pro potřeby školy (dodatky ke smlouvě, komunikace a VO v areálu ke školní budově,
parkovací místa Bezručova), dále k navýšení spoluúčasti k dotaci na VO v Liblicích, přesunu
prostředků na rekonstrukci přízemí budovy čp. 56 (změna položky ze stavebních prací na pořízení
rezervačního systému), zároveň dochází k navýšení položky na rezervační systém. Dále dochází
k zařazení spoluúčasti k investiční dotaci (hřbitov ve Štolmíři), zařazení investiční dotace
pro rybářský svaz na odbahnění rybníka ve Štolmíři (rybník v majetku města). V investičních
výdajích dochází ke snížení prostředků na rekonstrukci komunikací (přesun do 2018), snížení
prostředků na dofinancování územního plánu (dle skutečnosti) a snížení výdajů na realizaci
chodníku Na Vyhlíce (dle skutečnosti).
odchod pan Podhorský – 19,00 hod.
Členové finančního výboru projednali předložený návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2
na rok 2017 a požadují vyjádření odboru rozvoje k navýšení výdajů souvisejících s rekonstrukcí
budovy pro potřeby školy v celkové výši 5 000 tis. Kč.
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2
na rok 2017 v předloženém znění.
0/1/6
Usnesení nebylo přijato, jelikož pro jeho přijetí nehlasovala většina členů finančního výboru.
5. Informace – schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Český Brod za rok
2016
Členové finančního výboru berou na vědomí informaci o schválení účetních závěrek
příspěvkových organizací města Český Brod za rok 2016.
6. Různé
Pan Bulíř vznesl dotaz ohledně schválení střednědobého výhledu a jeho zveřejňování. Schválený
rozpočtový výhled města do roku 2019 je přístupný na webových stránkách města v rubrice
Rozpočet. Střednědobý rozpočtový výhled bude aktualizován a předložen v průběhu roku 2017.
Jednání ukončeno 19,10 hod
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Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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