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ZÁPIS Č. 6 / 2020 ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

2. 9. 2020 

 
 

Přítomni:  Markéta Reisiegelová, Lucie Chrůmová, Jakub Ježek, Michaela Langmajerová, Jiří Thiele 

 

Omluveni: Václav Lisa, Milena Přívozníková 

                    

Hosté: Petr Studnička 

 Miroslav Opa 

 Karel Majer 

 

Program jednání: 

 

1) Schválení programu  

2) Určení zapisovatele zápisu 

3) Agenda 

a. Změna rozpočtu 2020 č. 7 

b. Změna rozpočtu 2020 č. 8 

c. Změna rozpočtu 2020 č. 9 
d. Rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2020 

4) Různé 

 

 

Jednání se uskutečnilo od 18:00 hod. v malé zasedací místnosti Radnice, 2. patro, nám. 5. května 1. 

 

 

1) Schválení pořadu jednání 

 

• Program jednání a podkladové materiály byly rozeslány členům FV dne 27. 8. 2020  

 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 2/9/2020.   

 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh byl přijat. 

 

2) Určení pořizovatele zápisu 

 

• Za zapisovatele byla navržena Markéta Reisiegelová  

  

 Návrh usnesení: FV určuje jako pořizovatele zápisu Markétu Reisiegelovou.  

 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1  

 Návrh byl přijat. 
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3a)   Rozpočet 2020 – změna č. 7 

 

• Členové FV se seznámili s úpravami rozpočtu, ke kterým danou rozpočtovou změnou 

došlo. Na příjmové straně rozpočtu je nejvýznamnější položkou navýšení daně z příjmu 

fyzických osob o 120 tis. Kč na skutečnou hodnotu výnosu ve výši 300 tis. Kč. Podle 

skutečného plnění byl dále navýšen i poplatek za užívání veřejného prostranství a to o 

112 tis. Kč. 

 

• Na výdajové straně patří mezi nejvýznamnější změny navýšení paragrafu Komunální 

služby (3639) – hodnota paragrafu se zvyšuje celkem o 550 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč 

činí úhrada vodného a stočného za vodní prvky na náměstí, 30 tis. Kč za projektovou 

dokumentaci na hřiště pro psy a 400 tis. Kč na realizaci grilu pro veřejné grilování. 

 

• Po zahrnutí všech úprav v dané rozpočtové změně dochází k poklesu celkové 

nespecifikované rezervy o 250,9 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu roku 2020. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3b)   Rozpočet 2020 – změna č. 8 
 

• Na příjmové straně rozpočtu dochází v oblasti daňových příjmů k navýšení poplatku za 

užívání veřejného prostranství, hodnota položky (1343) se navyšuje o 100 tis. Kč na 

412 tis. Kč, podle skutečného plnění. 

 

• K dalšímu navýšení dále dochází také v případě přijatých transferů ze státního 

rozpočtu – hodnota položky (4116) se navyšuje o 270,297 tis. Kč. Jedná se o dotaci 

přijatou pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Čelákovice na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách 

v souvislosti s epidemií COVID -19 (rozpočtová změna je ve stejné výši obsažena i ve 

výdajové části rozpočtu). 

 

• Na výdajové straně rozpočtu dochází k největší změně v oblasti Kultura, církve a 

sdělovací prostředky díky rekonstrukci střechy městské knihovny. Hodnota paragrafu 

(3314) se navyšuje o 314 tis. Kč – z toho je 14 tis. Kč na statický posudek střešní 

konstrukce a 300 tis. Kč na rekonstrukci střechy. Prostředky byly přesunuty z paragrafu 

3634.  

 

• Souhrn změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu se promítá do navýšení  

nespecifikované rezervy o 83,21 tis. Kč.   

 

 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu roku 2020. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
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3c)   Rozpočet 2020 – změna č. 9 

 

• V případě dané rozpočtové změny se jedná o relativně obsáhlé změny jak na příjmové, 

tak na výdajové straně. 

 

• Na příjmové straně rozpočtu dochází k navýšení v oblasti transferů - byl přijat transfer 

z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 15 341 tis. Kč. Jedná se o 

jednorázový neúčelový příspěvek - takzvaný kompenzační bonus - v částce 1,25 tis. Kč 

na obyvatele, jež má nahradit obcím výpadky ze sdílených daní. 

 

• Z krajského rozpočtu byl přijat investiční transfer na pořízení kříže na hřbitově ve výši 

300 tis. Kč. 

 

• Dále se na příjmové straně rozpočtu odráží přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 

50 mil. Kč. V souvislosti s poskytnutým úvěrem informoval pan Majer členy FV o 

dosavadním čerpání úvěru – v současné době bylo již z úvěru čerpáno na opravu haly 

BIOS 12 041,951 tis. Kč a na vodovodní přivaděč a kmenovou stoku v Záluží 

25 910,885 tis. Kč.  

 

• V oblasti daňových příjmů byla o 6 034,74 tis. Kč navýšena daň z příjmů právnických 

osob za obce. Navýšení daně je důsledkem prodeje bytů v Milovicích v loňském roce. 

Protože však poplatníkem daně je sama obec, najdeme ve výdajové části rozpočtu na 

položce 5365 navýšení rozpočtu ve stejné výši, a tudíž daná změna nemá faktický dopad 

na rozpočet města.  

 

• Na výdajové straně rozpočtu dochází k navýšení v oblasti Dopravy (paragrafy 2212 a 

2219) na silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem ve výši 5 345tis Kč. 

 

• V základní škole Kostelní dochází v důsledku dostavby budovy školy a haly BIOS 

k navýšení celkem o 9 mil Kč. 

 

• Kulturnímu domu byl naopak snížen provozní příspěvek o 700 tis. Kč. K úspoře 

provozních nákladů došlo v důsledku pandemických opatření (nepořádání akcí). 

 

• V oblasti bytového hospodářství se navyšují výdaje o 3 000 tis. Kč na opravu lodžií 

č. p. 1581. 

 

• Díky rekonstrukci kamerového systému Městské policie dochází k navýšení rozpočtu 

v oblasti Bezpečnost a veřejný pořádek (paragraf 5311) o 1 100 tis. Kč. 

 

• Celková rezerva rozpočtu se dotčenými úpravami zvyšuje o 65 836,532 tis. Kč na 

hodnotu 66 758,11 tis. Kč a byla rozdělena na provozní rezervu roku 2020 ve výši 

6 758,11 tis. Kč a rezervu na rok 2021 ve výši 60 000 tis. Kč. 

 

 

Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit změnu č. 9 rozpočtu 

roku 2020. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
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3d)   Rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2020 

 

• V uplynulém pololetí do hospodaření města zásadně zasáhla pandemie koronaviru 

COVID-19. Zásadní úprava rozpočtu byla provedena v samém závěru pololetí, kdy 

byly provedeny úpravy výnosů z daní, konkrétně byly sníženy o 46 mil. Kč (téměř o 

čtvrtinu původně plánovaných hodnot). Toto velké snížení příjmů mělo samozřejmě 

dopad na výdajovou část rozpočtu, kde bylo nutné provést úsporná opatření formou 

snížení provozních i investičních výdajů. 

 

• Důsledkem tak velkého poklesu příjmů bylo schválení přijetí investičního úvěru ve 

výši 50 mil. 

 

• Faktické čerpání úvěru proběhlo počátkem druhého pololetí, začlenění do rozpočtu 

je také již záležitostí druhé části roku. 

 

• K datu 30. 6. 2020 činily příjmy 253 906 tis. Kč a výdaje 221 642 tis. Kč. 

 

• Místostarosta Petr Studnička a vedoucí Finančního odboru Karel Majer zodpověděli 

otázky členů FV. Diskuse probíhala zejména k právě probíhajícím či 

plánovaným  investičním akcím, k problematice cash flow či k dalším možným 

očekáváním v oblasti daňových příjmů ve zbylé části roku.  

 

 

Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozbor 

hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

4)   Různé 

 

 

• Členové FV se předběžně domluvili, že další schůze FV se bude konat 25. 11. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 19,30 hodin. 

 

 

Zapsala: Markéta Reisiegelová, předsedkyně FV, 2. 9. 2020 

 

 


