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TISK  č.  01 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 25.11.2020 
 
Technické služby města Český Brod - podmínečný vratný investiční příspěvek 

od zřizovatele 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Šárka Jedličková,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Miroslav Kruliš, Hana Dočkalová, 
Miloslava Tůmová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - podmínečný vratný investiční příspěvek ve výši 500 tisíc Kč na splátky úvěrů pro 
příspěvkovou organizaci Technické služby města Český Brod, Palackého 339, Český 
Brod, IČO: 00875180. 
 
Zastupitelstvo města stanovuje: 
 

 - podmínky vratky podmínečného investičního příspěvku a to následovně. Výše 
vratky poskytnutého investičního příspěvku bude stanovena na základě vykázaného 
hospodářského výsledku za rok 2020 předloženého do schvalovacího řízení rady 
města. Stanovená vratka investičního příspěvku bude splatná do 30 dnů od data 
schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace 
Technické služby města Český Brod za rok 2020 radou města. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Příspěvková organizace Technické služby města Český Brod z plnění za 3. Q. 2020 
signalizují, že částka 500 tisíc Kč – splátka úvěru na investice, jim bude chybět v 
rozpočtu v roce 2020. Doporučením firmy Atlas Audit je poskytnutí podmínečného 
vratného investičního příspěvku na splátky úvěrů ve výši 500 tisíc Kč. Podmínkou 
vrácení by byl skutečný hospodářský výsledek za období roku 2020 a zároveň 
zapojení rezervního a investičního fondu do hospodaření za rok 2020. V případě, že 
by příspěvková organizace vykázala ztrátu v určité výši, o tuto částku by se ponížil 
vratný investiční příspěvek.  K vrácení investičního příspěvku by došlo v roce 2021 v 
rámci schválení účetní závěrky za rok 2020.         

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Na základě konzultace s firmou Atlas Audit s Ing. B. doporučuje schválit. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zapracování do rozpočtového opatření č. 4. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 

 
 


