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ZÁPIS Č. 5/2020 ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

10. 6. 2020 

 
 

Přítomni:  Markéta Reisiegelová, Lucie Chrůmová,  Václav Lisa, Jakub Ježek,  Milena Přívozníková 

(pouze na bod 3i) 

 

Omluveni:  Michaela Langmajerová, Jiří Thiele, Milena Přívozníková 

                    

Hosté: Josef Pátek 

 Miroslav Opa 

 Karel Majer 

 

Program jednání: 

 

1) Schválení programu  

2) Určení zapisovatele zápisu 

3) Agenda 

a. Změna rozpočtu 2020 č. 1 

b. Změna rozpočtu 2020 č. 2 

c. Změna rozpočtu 2020 č. 3 

d. Změna rozpočtu 2020 č. 4 

e. Změna rozpočtu 2020 č. 5 

f. Změna rozpočtu 2020 č. 6 

g. Závěrečný účet města za rok 2019 

h. Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky města za rok 2019 

i. Nabídky na úvěr pro město Čelákovice 

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 29. 5. 2020, 

30. 5. 2020 a 5. 6. 2020.  

 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 10/6/2020.   

 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh byl přijat. 
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2) Určení pořizovatele zápisu 

 

• Za zapisovatele byl navržen Miroslav Opa  

  

 Návrh usnesení: FV určuje jako pořizovatele zápisu Miroslava Opu.  

 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0  

 Návrh byl přijat. 

 

 

3a)   Rozpočet 2020 – změna č. 1 

 

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

došlo. Na příjmové straně je nejvýznamnější položkou příjem z pronájmu VaK ve výši 

1.177 tis. Kč.  

 

• V oblasti kapitálových příjmů dochází k navýšení paragrafu 3612 Bytové hospodářství 

o 30 000 tis. Kč – jedná se o příjmy z prodeje bytů v Milovicích 

 

• Na výdajové straně patří mezi nejvýznamnější změny položek 6121 – ostatní záležitosti 

pozemních komunikací, budovy a stavby v úhrnné výši 4.590 tis. Kč.  

 

• V návaznosti na investiční akce v Jiřině a v Záluží dochází k úpravě paragrafu 2310 - 

pitná voda o 15.827 tis. Kč. Paragraf 3113 – ZŠ Kostelní představuje úpravu o 24.506 

tis. Kč v souvislosti s dostavbou nového pavilonu školy a souvisejících investičních 

akcí.   

 

• Další významná změna je na paragrafu 3612 – bytové hospodářství ve výší 6.566 tis. 

Kč na opravu lodžií v bytovém domě č. 1581.  

 

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

nespecifikované rezervy o 798 tis. Kč.    

 

• Starosta Josef Pátek zodpověděl otázky členů FV.  

 

 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu roku 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3b)   Rozpočet 2020 – změna č. 2 

 

• Rozpočtová změna č. 2 je jak na straně příjmové, tak na straně výdajové finančně méně 

významná. Na příjmové straně je nejvýznamnější položkou 180 tis. Kč za přijaté vratky 

z transferů (vratka dotace) a 152 tis.Kč za sankční poplatky (pozdní dodávka projektové 

dokumentace k rekonstrukci tělocvičny BIOS). 

 

• Na výdajové straně je nejvýznamnější částkou 300 tis. Kč za nákup materiálu a služeb 

v rámci krizových opatření (paragraf 5213).  

 

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

nespecifikované rezervy o 63tis. Kč  
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Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu roku 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3c)   Rozpočet 2020 – změna č. 3 

 

• V případě dané rozpočtové změny se jedná o změny pouze na straně výdajové, kdy se 

navyšují výdaje v rámci krizových opatření o 300 tis. Kč na základě usnesení krizového 

štábu města Čelákovic ze dne 27. března 2020 č. 6 

• Celková rezerva rozpočtu se úpravou rozpočtu snižuje o 299 tis. Kč na hodnotu 3 274,7 

tis. Kč 

 

 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 3 rozpočtu roku 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3d)   Rozpočet 2020 – změna č. 4 

 

• V rámci dané rozpočtové změny dochází na příjmové straně zejména k navýšení 

neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (Koncepce mobility města Čelákovice) o 

786,8 tis. Kč.  

 

• Na výdajové straně rozpočtu dochází k navýšení neinvestičních transferů církvím a 

náboženským společnostem ve výši 125 tis. Kč (standardně schvalované dotace), nákup 

služeb na paragrafu 3421 – využití volného času dětí a mládeže – MDDM ve výši 198 tis. 

Kč (vyklizení nově nabytého objektu v Kollárově ulici).  

 

• V souvislosti s krizovými opatřeními (COVID-19) dochází k nárůstu nákupu služeb a 

materiálu o 300 tis. Kč.  

 

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

nespecifikované rezervy o 381 tis. Kč.    

 

 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 4 rozpočtu roku 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3e)   Rozpočet 2020 – změna č. 5 

 

• Na příjmové straně rozpočtu dochází k navýšení zejména transferu ze státního rozpočtu 

na výkon sociální práce o 280,7 tis. Kč 

 

• Na výdajové straně dochází k úpravě paragrafu 3635 – územní plánování ve výši 133 tis. 

Kč za nákup služeb. 

 

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

nespecifikované rezervy o 362,7 tis. Kč na hodnotu 4.018,6 tis. Kč 
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Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 5 rozpočtu roku 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3f)   Rozpočet 2020 – změna č. 6 

 

• Na straně příjmové dochází ke snížení daňových příjmů celkem o 46.180 tis Kč. 

Konkrétně se jedná o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 9.540 tis. Kč, 

daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti -720 tis. Kč, daň z příjmů 

fyzických osob vybíraná srážkou – 1.060 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob -13.950 

tis. Kč, daň z přidané hodnoty -20.910 tis. Kč 

 

• Výdajová strana rozpočtu reflektuje pokles daňových příjmů; dochází ke snížení 

rozpočtu v oblasti školství o 25.770 tis. Kč zejména díky nerealizované investici do 

hřiště v ZŠ Komenského 

 

 

• Dále se snižují výdaje v oblasti Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem o 

8.050 tis. Kč, především z důvodu nerealizované investice do elektroinstalace 

v Kulturním domě 

 

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

nespecifikované rezervy o 1.929 tis. Kč na nový stav ve výši 2.089,23 tis. Kč 

 

 

Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit změnu č. 6 rozpočtu 

roku 2020. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3g)   Závěrečný účet města za rok 2019 

 

• V roce 2019 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 383.042 tis. Kč a výdaji ve 

výši 317.155 tis. Kč.  

 

• Závěrečný účet za rok 2019 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2019 je složen ze 

zprávy auditora, rozboru hospodaření sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů 

rozpočtu za rok 2019 a komentáře k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a 

dalších přehledů a informací zejména o hodnotě majetku, stavu pohledávek a závazků. 

 

• Hospodaření roku 2019 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. 

r. o. s následujícím výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ 

 

• Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
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Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Čelákovic a 

vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2019, a to bez 

výhrad 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3h)   Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky města Čelákovice za rok 2019 

 

• Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, od roku 2013. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva 

města. Proces schvalování účetní závěrky, sestavené k 31. 12. 2019, upravuje vyhláška č. 

220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních 

jednotek. 

 

• Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je-li účetnictví 

úplné a průkazné a zachycuje–li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 

 

• Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2019 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. 

o.  Výsledek prověrky je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky územně 

samosprávného celku Město Čelákovice. 

 

• Ze Zprávy vyplývá, že: 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje 

věrný a poctivý obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů, 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 

8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné 

dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje 

řádně finanční situaci územního celku k datu účetní závěrky. 

 

• Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení: Město Čelákovice 

dosáhlo za účetní období 2019 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v celkové výši 

69 560 975,78 Kč. Podle účetní metodiky je tato hodnota převáděna na účet výsledků 

hospodaření předcházejících účetních období 

 

 

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 

2019 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 69.560.975,78 Kč převést 

na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

 

3i)   Nabídky na úvěr pro město Čelákovice 

 

• Členové FV obdrželi v rámci podkladových materiálů Indikativní nabídku pro Město 

Čelákovice na poskytnutí investičního úvěru za účelem financování dostavby ZŠ 

Čelákovice a vybudování splaškové kanalizace v Záluží od České spořitelny, a.s. 
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• Dále členové FV obdrželi Indikativní nezávazný přehled financování a podmínek 

obchodu k poskytnutí municipálního investičního úvěru, určeného k dostavbě a vybavení 

ZŠ Čelákovice, Kostelní, včetně haly Bios a výstavby sportovního hřiště v areálu školy a 

oplocení areálu a k vybudování splaškové kanalizace v části města Záluží od Komerční 

banky, a.s. 

 

• V rámci jednání byly členům představeny starostou Pátkem a panem Majerem také dvě 

formální nabídky (návrhy smluv) bankovního sektoru, konkrétně od Komerční banky a 

od České spořitelny.  

 

• Členové FV diskutovali výhody a nevýhody daných nabídek a jejich výhodnost pro 

město.  

 

• Před hlasováním o návrhu usnesení ohlásil pan Václav Lisa střet zájmů, ale nebyl podán 

návrh na vyloučení pana Lisy z hlasování. 

 

• Při projednávání tohoto bodu se online přihlásila členka FV paní Milena Přívozníková.    

 

• Starosta Josef Pátek diskutoval se členy FV o výhodách i nevýhodách předložených 

nabídek financování investičních akcí města 

 

 

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM na základě vyhodnocení obou předložených 

nabídek, financovat investiční výdaje prostřednictvím úvěru poskytnutého Českou 

spořitelnou  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 

Návrh byl přijat. 

 

 

4)   Různé 

 

 

• Členové FV diskutovali s ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti s COVID - 19 o 

možných variantách financování provozních i investičních nákladů města v následujícím 

období roku 2020 

 

• Členové FV si odsouhlasili, že další schůze FV se uskuteční dne 2. září 2020 od 18:00 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:10 hodin 

 

 
Zapsal: Miroslav Opa, 10. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválila: Markéta Reisiegelová, předsedkyně FV, 10. 6. 2020 

 


