
ZÁPIS ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU  
Zastupitelstva města Čelákovic 

 
č. 01/2011 ze dne 12. 1. 2011  

 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni: Ing. Jaroslav Ryneš 
Nepřítomni:  --- 
Přizváni: Bc. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Karel Majer 
Host: Miroslav Leypold Iglo 
 
 
Program jednání:  
1. Schválení pořadu jednání  
2. Určení zapisovatele  
3. Představení členů finančního výboru  
4. Sdělení kontaktů a vyslovení souhlasu s používáním soukromých emailových adres a 
telefonních čísel členů finančního výboru  
5. Jednací řád výborů Zastupitelstva města I/4/2005  
6. Finance a rozpočet města, rozpočtový proces  
7. Rozpočtové provizorium města – pravidla pro rok 2011  
8. Návrh rozpočtu města Čelákovic pro rok 2011, rozpočtový výhled 2011 – 2013   
9. Požadavky na postup a způsob tvorby rozpočtu města pro rok 2012  
10. Diskuse, různé  
 
V zápise jsou uvedeny body programu, u kterých proběhlo hlasování a body, v rámci kterých 
probíhala diskuse. 
 
 
1. Schválení pořadu jednání 
Program jednání byl rozeslán členům FV dne 5. 1. 2011. Žádné změny programu nebyly 
navrženy. 
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  
Návrh byl přijat. 
 
Program jednání byl schválen. 
 
 
2. Určení zapisovatele 
Za zapisovatele byl navržen předseda FV Ing. Petr Studnička. 
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  
Návrh byl přijat. 
 
Zapisovatelem byl schválen Ing. Petr Studnička. 
 
 
 



5. Jednací řád výborů Zastupitelstva města I/4/2005 
Členům FV byl předložen Jednací řád výborů Zastupitelstva města ze dne 30. 6. 2005, který 
byl vzat na vědomí. 
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  
Návrh byl přijat. 
 
FV vzal na vědomí Jednací rád výborů Zastupitelstva města I/4/2005. 
 
 
7. Rozpočtové provizorium města – pravidla pro rok 2011 
Členové FV byli informováni o pravidlech rozpočtového provizoria města pro rok 2011 
schválených Zastupitelstvem města dne 15. 12. 2010. Rozpočtová pravidla byla vzata na 
vědomí. 
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  
Návrh byl přijat. 
 
FV vzal na vědomí Pravidla rozpočtového provizoria města pro rok 2011. 
 
 
8. Návrh rozpočtu města pro rok 2011 a rozpočtový výhled 2011 – 2013  
Členům FV byl předložen návrh rozpočtu města, který byl projednán Radou města Čelákovic 
dne 30. 12. 2010 a zveřejněn na úřední desce města od 4. 1. 2011. 
 
K návrhu rozpočtu se vedla diskuse a následně proběhlo hlasování. 
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  
 
FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města pro rok 2011. 
 
Členům FV byl předložen návrh rozpočtového výhledu města 2011 – 2013. 
 
K rozpočtovému výhledu se vedla diskuse a následně proběhlo hlasování. 
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  
 
FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled 2011 – 2013. 
 
 
Náměty a doporučení pro Zastupitelstvo města 

• respektovat při financování investičních projektů strategické potřeby města 
• zvýšit aktivitu při získávání dotačních titulů 
• kalkulovat se zvýšením příjmů z nájemného v bytech od 1. 5. 2011 
• přehodnotit současnou strategii privatizace bytů 
• počítat s výdaji na plošný archeologický průzkum v rámci projektu Revitalizace 

náměstí 5. května v Čelákovicích financovaného z ROP Střední Čechy 
• zvážit vlastnictví majetku mimo katastrální území Čelákovic (byty v Milovicích, chata 

Huť, letní tábor Miličín) 
• přehodnotit fungování městského kamerového a dohlížecího systému a uvést jeho 

provoz do souladu s dotačními podmínkami 
• eliminovat počet dlužníků (svoz odpadků, nájemné z bytů ad.) 
• prověřit nutnost oprav střech u domů č. p. 1172 – 1178   
• prověřit výši výdajů na činnost Klubu důchodů v DPS 



• vyvinout snahu o vyrovnaný rozpočet města v horizontu 4 let 
 
Doporučení pro OFP MěÚ Čelákovice 

• zpracovat Závěrečný účet města za rok 2010 v původním formátu, ke změnám 
přistoupit až od roku 2012 

 
 
Začátek jednání: 18:00 hod. 
Konec jednání: 21:00 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studnička, předseda FV, 17. 1. 2011 
   
 


