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FINANCOVÁNÍ MĚSTA
V ROCE 2005 NEBUDE LEHKÉ!
Pokračování ze str. 4

3.1. OZ Jiřina 59 RD – dotace ve výši 2,95
mil. Kč z roku 1998 
Parametry dotace – realizace ZTI do 6/1999
– kolaudace 59 BJ do 12/2003.

V doplnění závěrečného vyhodnocení akce
(ZVA) uvádíme, že je zkolaudováno do 12/2003
pouze 36 RD tj. 39 BJ. Dále jsou 4 RD zkolau-
dovány do 6/2004 a na dalších 6 RD je vydáno
stavební povolení. Základní podmínku město
nesplnilo a následuje standardní postup – MMR
ČR upozorní FÚ, který provede kontrolu a bude
konstatovat porušení rozpočtové kázně ve výši
celé dotace.

Městu hrozí celkový odvod včetně penalizace
ve výši 4.425.000 Kč.

3.2. OZ Třebízského II 25 RD - dotace ve výši
2 mil. Kč z roku 2000
Parametry dotace – realizace ZTI do 11/2001
– kolaudace 25 BJ do 11/2006.

V současnosti je 12 RD zkolaudováno, na 9
je vydáno stavební povolení a 4 jsou bez sta-
vebního povolení. Obáváme se, že město záva-
zek kolaudace 25 BJ do 11/2006 o pár BJ
nesplní, a proto šetříme zda a za jakých podmí-
nek můžeme neoprávněnou část dotace vrátit.
Nebude to snadné, protože termín realizace ZTI
do 11/2001 o pár měsíců tehdy město nedodr-
želo, hledáme řešení.

Městu hrozí celkový odvod včetně penalizace
ve výši 3.000.000 Kč, sice až v roce 2007.

3.3. OZ Nedaniny 37 RD – dotace ve výši 2,96
mil. Kč z 10/2002
Parametry dotace –  realizace ZTI do 11/2003
– kolaudace 37 BJ do 11/2008.

V současné době je zkolaudováno 12 RD, na
13 RD je vydáno stavební povolení a 12 RD je
dosud bez stavebního povolení. I v této zóně se
závazný parametr dotace – kolaudace 37 BJ
těžko do 11/2008 splní. Stavebníky RD můžeme
oslovit a požádat, ale je nereálné od nich získat
písemný závazek. Zkusíme najít způsob řešení.

Městu hrozí celkový odvod včetně penalizace
ve výši 4.440.000 Kč, sice až v roce 2009.

Ve všech dotačních titulech na ZTI bylo býva-
lým starostou fatálně podceněno smluvní ujed-
nání s poskytovatelem dotace a stavebníky RD.
V dohodách o příspěvcích nebyly žádným způ-
sobem ošetřeno nezkolaudování RD do termínu
požadovaného dotačním titulem a přesto byly
dotace na plný počet RD městem závazně při-
jaty u všech tří zón. Chyba není na straně sta-
vebníků RD, ale chyba je jednoznačně na stra-
ně města a co městu hrozí, jste si přečetli.

Dotační tituly ukázaly v plné nahotě i efektiv-
nost investic ZTI v OZ, na kterou jsme jako
úředníci (tajemník MěÚ a hlavně zaměstnanci
stavebního úřadu) upozorňovali bývalého staro-
stu, viz. dopisy odboru výstavby z 13. 12. 1996
a 12. 2. 1998. Např. v OZ Jiřina totiž – ZTI, pří-
stupová komunikace stály cca 13 mil. Kč + 5 mil.
Kč na nedodělané místní komunikace dává 18
mil. Kč pro 150 občanů a plně hrazeno v koneč-
ném důsledku městem. Ing. Šalda v minulém
Zpravodaji kritizoval náklady oblasti Stankov-
ského (4 mil. Kč topné kanály + 13 mil. Kč chod-
níky a komunikace + 1,9 mil. Kč veřejné osvět-
lení), ale to je přeci efekt min. pro 1 000 občanů!
Občané OZ Jiřiny nech mi prominou, že jsem si je
vybral za názorný příklad, u dalších zón je to stejné.

Obytná zóna v Nedaninách. Foto: D.V.

Tak jak na to?
Problematikou dotací se budeme zabývat tak,

abychom ji co nejdříve vyřešili s minimálními
ztrátami pro město. Veškeré postupy, smlouvy
na poradenskou a právní činnost, a další záleži-
tosti budou veřejně schvalovány na Zastupitel-
stvu, nejbližší bude 15. 12. 2004. Náklady na
odstraňování formálních pochybení totiž nebu-
dou malé a hravě převýší milion Kč, již nyní
jsme za tyto služby zaplatili přes 200 tis. Kč.

Dopady na rozpočet
Budou, pochopitelně a citelné. Ze sdílených

daní ve smyslu vlastních prostředků města
chceme realizovat pouze plynofikaci Záluží za
cca 3,8 mil. Kč, přičemž na příspěvcích od
občanů počítáme s cca 1 mil. Kč. Dále počítáme
s dokončením zbytku Stankovského ulice od 
J. A. Komenského k náměstí za cca 3 mil. Kč
(včetně rekonstrukce eternitového vodovodu
i dešťové kanalizace v křižovatce přes J. A.
Komenského) a rekonstrukci ulice Na Výslunní
za cca 1,6 mil. Kč. Z účelových prostředků plá-
nujeme výstavbu dešťové kanalizace za cca 4
mil. Kč a místních komunikací za cca 8,5 mil. Kč
v Sedlčánkách, s rekonstrukcí kotelny ZŠ Kos-
telní za cca 4,5 mil. Kč (z nájemného za tepelná
zařízení). Z nájemného infrastruktury VaK chce-
me uhradit rekonstrukce vodovodů v ulicích J. A.
Komenského (žádáme o dotaci MZe ČR na eter-
nit) za 2,2 mil. Kč, Na Stráni 1,6 mil. Kč a popří-
padě i Na Nábřeží také za cca 1,6 mil. Kč, ale
spíše dáme přednost výměně uzlových armatur.

Rozloučit jsme se museli s rekonstrukcemi
chodníků na třídě Masarykova, ulic  Ježdíka za
cca 1,8 mil. Kč, Ke Stabenovce za cca 1,5 mil.
Kč, Václava Kálika včetně odvodnění za cca 3
mil. Kč a dalších.

Plánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení
za 4 mil. Kč také nezvládneme.

A to nejsmutnější, budeme nuceni vytvořit
další cca 9 mil. Kč rezervu na případné vracení,
a to z cca 94 mil. režie města, krácením přís-
pěvků na činnost ve sportu, v kultuře, u hasi-
čů… Strategie jasná – držet maximálně možnou
rezervu finančních prostředků na městě pro pří-
padná vracení, bohužel.

Na tomto případě je vidět, že nabízené zdán-
livě jednoduché řešení ve smyslu, odhlasujte si
na Zastupitelstvu plán rekonstrukcí ulic a pak je
v pořadí plňte, byla pro Čelákovice v té době
nereálná. Kdybychom to loni při schvalování
rozpočtu 2004 učinili, letos bychom při schvalo-
vání rozpočtu 2005 byli lháři, v lepším případě
slibujícími. Přiznávám – po anabázi se 109 jsem
již čekal problémy s dotací na školu, týká se to
většiny obcí a ten nastartovaný dvoukolový
systém kontroly, ministerstvo či fond a poté
finanční úřad je pro obce drtící. Nečekal jsem
však takový počet a v takových řádech.

Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

Rada města jednala...
Předposlední schůze RM v tomto roce se

konala již tradičně první čtvrtek v měsíci – 4. 11.
2004. Všichni radní obdrželi podkladové materiály
k třiceti dvěma problémům, ke kterým hledali ta
nejlepší řešení. Po rozsáhlé diskusi k jednotli-
vým bodům programu přijala RM následující
konkrétní závěry.

Rada města souhlasila:
- s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem

(pronajímatelem) a Pražskou správou nemovi-
tostí, s. r. o. (nájemcem) na pozemky v býva-
lém areálu Škoda s tím, že schválení této
smlouvy bude předloženo RM v prosinci.

- s finanční podporou 30. ročníku Memoriálu
Rudolfa Vichery – Večerního běhu městem
Čelákovice – ve výši 20 000 Kč.

- s finanční dotací 10 000 Kč na dopravu učite-
lů ZUŠ Jana Zacha do Vídně, kde vystoupí
v rámci vánočního koncertu, pořádaného čes-
kým velvyslanectvím v Rakousku pro naše
krajany.

- s navrženou změnou ve funkci městského kroni-
káře i s finanční odměnou za výkon této funkce.

Rada města uložila tajemnici Městského
úřadu:
- zajistit odborné posouzení domu č. p.158 v ulici

Ve Vrbí, Čelákovice, včetně návrhu na jeho
další využití (popř. demolici).

- připravit pronájmy uvolněných prostor v Obec-
ním domě po firmě Veltex obálkovou metodou.

- provést změny v jednacích řádech ZM a RM
v souladu se zákonem o ochraně osobních
údajů.

Rada města rozhodla:
- odstoupit z nájemní smlouvy s firmou Veltex,

s. r. o., na prostory v Obecním domě v přípa-
dě, že tato firma neuhradí dlužnou částku za
nájem do 20. 11. 2004.

- zachovat regulativy umístění stavby rodinného
domku na p.č. 494/92 v Sedlčánkách s tím, že
odstupová vzdálenost může být brána jako
průměrná (tj. měřená uprostřed délky objektu).
V dalším průběhu schůze Rada města pro-

jednala a schválila:
- nájemní smlouvu mezi městem a p. Slámou

a pí Čábelkovou (nájemci) na dům č. p.158 na
dobu určitou do 31. 12. 2004.

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
ZEPRIS, s. r. o., na provedení rekonstrukce
dešťové stoky v Sedlčánkách (ulice Fučíkova).

- nově navržený ceník pronájmu prostor a slu-
žeb v Kulturním domě.

- nabídku firmy MAN, s. r. o., Čestlice na dodáv-
ku univerzálního podvozku nákladního vozid-
la, které bude využíváno Technickými služba-
mi jako víceúčelový sypač vozovky.

- nájemní smlouvu mezi městem a SK UNION
na poskytnutí nebytových prostor pro potřeby
zřízení volební místnosti při volbách do Zastu-
pitelstva kraje.

- poskytnutí mimořádných odměn při příležitosti
životního jubilea dle nařízení vlády č. 303/2003
Sb. ředitelce ZŠ Kostelní a ředitelce MDDM
a mimořádné odměny řediteli ZUŠ Jana
Zacha a ředitelce Městské knihovny za inicia-
tivní plnění mimořádných úkolů ve smyslu
téhož nařízení.
V oblasti bytového hospodaření vzala Rada

města na vědomí:
- novou smlouvu o nájmu a podnájmu nebyto-

vých prostor v DPS mezi Q-BYTem Čelákovi-
ce a Pečovatelskou službou Brandýs n. L.

- příkazní smlouvu o poskytování právních slu-
žeb mezi Q-BYTem a JUDr. Římalem při pro-
deji městských bytů do osobního vlastnictví
občanů. Pokračování na str. 5




