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Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 24.11.2014 
 

 

Přítomni: Radoslav Bulíř, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Jaroslav Petrásek, Boris 

Podhorský, Renata Rahmová, Vojtěch Pavel Traurig, Gabriela Záhrobská 

Omluveni: Miroslav Řídký, Lucie Šmejkalová 

Hosté: Tomáš Klinecký, Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová 

 

 

     Pan starosta Nekolný zahájil 1. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a přivítal nově zvolené 

členy, které upozornil na nutnost navrhnout ze svých řad předsedu finančního výboru. Tím může 

být pouze člen, který je zároveň členem zastupitelstva města. Následně představil přítomným 

členům místostarostu města pana Tomáše Klineckého a požádal paní Kulhánkovou, předchozí 

předsedkyni výboru, o vedení dalšího jednání.     

     V úvodu jednání vyzvala paní Kulhánková ostatní přítomné k podání návrhů na post předsedy 

finančního výboru, sama vysvětlila své důvody, pro které nebude na pozici předsedy výboru 

pokračovat. Po následném jednání byl na post předsedy finančního výboru navržen pan Vojtěch 

Pavel Trautig, který s návrhem souhlasí. 

 

 

Program jednání: 

1. Schválení sazby místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2015 

2. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2015 

3. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2015 

4. Doporučení schválení dodatku smlouvy o zvýšení povoleného debetu na účtu KB 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2015 

6. Návrh na rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 

7. Různé 

 

 

 

1. Schválení sazby místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2015 

 

     Členové finančního výboru projednali OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2015. 

Komentář přednesla paní Sahulová, která upozornila na snížení poplatku na rok 2015 na částku 

468 Kč na osobu.  

     Od pana Nováka vzešel návrh osvobodit od poplatku za nakládání s komunálním odpadem  

občany s trvalým pobytem v Českém Brodě, kteří jsou současně i vlastníky nemovitosti, ve které 

není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zároveň přislíbil zaslat paní Sahulové vyjádření MVČR 

k podnětu na oprávněnost vybírání poplatku a formulaci navrhované změny. 

      Shrnutí z vyjádření MVČR: „ Lze tedy shrnout, že pokud jste ve městě hlášen k pobytu a 

zároveň vlastníte nemovitost ve smyslu ust. § 10b odst. 1 písm. b), jste povinen platit místní 

poplatek za komunální odpad dvakrát. Tato skutečnost vyplývá přímo ze zákona. Jedinou výjimkou 

by byl případ, pokud by se na Vás vztahovalo osvobození od poplatku stanovené vyhláškou.“ 
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2. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2015 

 

     Finanční výbor projednal předložený materiál. Pro rok 2015 zůstávají ceny svozu 

pro podnikatele ve výši roku 2014. Paní Kulhánková upozornila na nárůst uzavřených smluv 

pro podnikatele a skutečnost, že se k Technickým službám vrací podnikatelé, kteří v dřívější době 

uzavřeli smlouvu s jinými společnostmi. Zároveň upozornila na využívání možnosti jednorázového 

svozu.  

 

 

3. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2015 

 

     Členové finančního výboru dostali k dispozici návrh a komentář provozovatele 1. SčV k návrhu 

ceny vodného a stočného pro rok 2015. Vznesené dotazy se týkaly převážně položek kalkulace 

výrobní a správní režie, které vyjadřují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují 

náklady nutné k zabezpečení řádného chodu společnosti (Technický úsek, Zákaznické centrum, 

Ekonomický úsek a vedení společnosti). Pan starosta Nekolný upozornil na konec smlouvy s 1. SčV 

v roce 2019 a nastínil možnost zvážení dalšího provozování vodohospodářského majetku.  

     V souvislosti s projednáváním cen vodného a stočného, došlo i na dotaz týkající se generelu 

vodohospodářského majetku. Dle informací pana starosty by měl být zpracovaný generel předán 

do 30.11.2014. 

     Pro rok 2015 zůstává cena vodného a stočného ve výši roku 2014: vodné 41,59 Kč včetně DPH a 

stočné 50,81 Kč včetně DPH.     

 

 

4. Doporučení schválení dodatku smlouvy o zvýšení povoleného debetu na účtu KB 

 

     Na základě požadavku města Český Brod byl bankou připraven návrh dodatku ke smlouvě 

o povoleném debetu k bankovnímu účtu u KB Kolín. Požadavek vzešel na základě potřeby 

předfinancovat některé investiční akce podpořené z fondů EU (např. zateplování objektů). Během 

realizace je průběžně žádáno o proplacení uznatelných výdajů, ale z důvodu časové náročnosti 

schvalování průběžných žádostí o platbu a nutnosti hradit závazky ve lhůtě splatnosti, navrhuje 

finanční odbor zajistit finanční prostředky zvýšením povoleného debetu. Banka žádost prověřila a 

schválila zvýšení na výši 9 600 tis. Kč (v současné době je povolený debet 5 000 tis. Kč, který 

nebyl v letošním roce téměř čerpán). 

     Finanční výbor návrh projednal, upozorňuje na nutnost zajištění čerpání pouze na úhradu faktur 

z dotačních titulů. Dále vznikl požadavek na zvážení vyvolání jednání s KB ohledně poplatku 

za rezervaci zdrojů a jeho snížení. Členové finančního výboru požadují o průběžné informace 

o čerpání povoleného debetu. 

 

 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2015 

 

     Členové finančního výboru měli k projednání návrh usnesení rozpočtového provizoria na rok 

2015 a stručnou důvodovou zprávu. Paní Sahulová členy upozornila na přidaný bod č. 4, a to 

z důvodu, že někdy je třeba podepsat smlouvu  či vystavit objednávku v souvislosti s dotacemi 

před schválením rozpočtu, proto je tento bod do rozpočtového provizoria přidán. Finanční výbor 

projednal návrh rozpočtového provizoria na rok 2015 bez připomínek. 
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6. Návrh na rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 

 

     Komentář k rozpočtovému opatření č. 4 na rok 2014 přednesla paní Sahulová. Členům 

finančního výboru byl předložen materiál, ve kterém jsou zapracovány změny na základě 

skutečnosti k 31.10.2014. V rozpočtových příjmech se jedná o navýšení položky výnosy 

z poskytovaných služeb (dle skutečnosti) a výnosu z pojistné náhrady (týká se vodohospodářského 

majetku a bylo převedeno na VHF), dále byly zapracovány přijaté dotace. V provozních výdajích 

dochází k posílení položky výdajů na realizaci památkové péče, zařazení výdajů na konání 

komunálních a senátních voleb, navýšení položky na osobní výdaje (vzhledem k navýšení 

mzdových tarifů včetně odvodů) a navýšení položky na školení (nutnost realizace ZOZ). 

V souvislosti s tím dochází ke snížení položky na opravy komunikací, snížení položky ostatní 

služby, snížení položky úroky z kontokorentu (vzhledem k nečerpání) a snížení položky na 

konzultační a právní služby. V rámci projektu Sdílené radosti a strasti… dochází ke snížení 

provozních položek a k navýšení položek investičních. V investičních výdajích je zapracován 

převod pojistné náhrady do VHF. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 146 201,80 tis. Kč, rozpočtové 

výdaje provozní se zvyšují na 111 411,80 tis. Kč a rozpočtové výdaje investiční se zvyšují 

na 29 820 tis. Kč. Položka financování se nemění.  

    Finanční výbor projednal takto předložené rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014. Byly vzneseny 

dotazy týkající se investic na školní jídelnu, chodníky Jungmannova a chodníky Klučovská a s tím 

související výstavba parkoviště P+R II. Paní Sahulová odpověděla, že v roce 2014 se patrně 

položka na přípravu investice do školní jídelny nevyčerpá celá, parkoviště P+R II se začne 

realizovat ke konci roku 2014, faktury budou k úhradě až z rozpočtu 2015. 

 

 

Jednání ukončeno 18,50 hodin 

 

 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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