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ZÁPIS Č. 15/2013  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

13. 6. 2013 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Jonáš Stanislav, Knobová Veronika, Mgr., Marečková Jana, 

Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Omluveni:  --- 
Hosté: M. K., Ing. (18:00 – 18:40 hod.) 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Průběžné plnění rozpočtu 01-04/2013 
5) Úprava rozpočtu města č. 3/2013 
6) Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2012 
7) Rozvaha – bilance města za rok 2012 
8) Výkaz zisku a ztráty města za rok 2012 
9) Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích za rok 2012 
10) Účetní závěrka města za rok 2012 
11) Závěrečný účet města za rok 2012 
12) Diskuse, různé 

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

 
1) Schválení pořadu jednání 

• program jednání byl rozeslán členům FV dne 5. 6. 2013 včetně všech 
podkladových materiálů 

• na základě žádosti vedoucího odboru finančního a plánovacího byl změněn 
plánovaný termín schůze FV ze středy 12. 6. na čtvrtek 13. 6. 2013 

• žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na de n 13. 6. 2013. 
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl p řijat. 
 

2) Určení zapisovatele 
• za zapisovatele byl navržen předseda FV Ing. Petr Studnička 

  
 Návrh usnesení: FV ur čuje za zapisovatele zápisu Ing. Petra Studni čku.  
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl p řijat. 

 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 

• předseda FV informoval, že člen FV Ing. Lupa rezignoval na svou funkci 
písemným oznámením dne 5. 4. 2013, ZM vzalo na vědomí tuto rezignaci 
usnesením č. 11.1 ze dne 29. 5. 2013   
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  Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 14/2013 ze dne 10. 4. 2013.  
  Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
  Návrh byl p řijat. 
 

4) Průběžné plnění rozpočtu 01-04/2013 
• Ing. M. – daňové výnosy byly plánovány v pesimistické verzi, lépe se vyvíjí DPH 

(+ 5 mil. Kč), ale opatrnost je na místě, protože ke konci roku se výnos snižuje  
 

5) Úprava rozpočtu města č. 3/2013 
• úprava byla schválena již ZM dne 29. 5. 2013, avšak bez dotace SFDI na akci 

„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, členové FV byli překvapeni 
skutečností, že zastupitelé města nemají zájem o dotační prostředky do rozpočtu 
města 

• předseda FV informoval o dopisu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze 
dne 12. 6. 2013, č. j. ÚOHS-P1058/2012/VZ-10883/2013/533/JDv, který se týká 
výsledku šetření podnětu ve věci změny technologického postupu stavby 
v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy ze dne 10. 10. 2012, 
„z předložené dokumentace úřad nezjistil žádné skutečnosti, které by 
nasvědčovaly tomu, že by zadavatel – Město Čelákovice – postupoval 
v zadávacím řízení v rozporu se zákonem 

 
6) Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2012 

• členové FV byli seznámeni s inventarizační zprávou, která je pod kontrolou 
auditora a byla již schválena RM, žádné dotazy nebyly položeny 

 
7) Rozvaha – bilance města za rok 2012  

• členové FV byli seznámeni s rozvahou města za rok 2012, žádné dotazy nebyly 
položeny 

 
8) Výkaz zisku a ztráty města za rok 2012 

• členové FV byli seznámeni s výkazem zisku a ztráty města za rok 2012 s tím, že 
výsledek hospodaření města za rok 2012 dosáhl zisku 35,9 mil. Kč, žádné dotazy 
nebyly položeny 

 
9) Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích za rok 2012 

• členové FV byli seznámeni s přehledem o změnách vlastního kapitálu a s 
přehledem o peněžních tocích, konečné číslo v Cash Flow odpovídá zůstatkům 
na účtech města 

 
10)   Účetní závěrka města za rok 2012 

• od roku 2013 schvaluje nově ZM vedle závěrečného účtu města i účetní závěrku 
města a jeho příspěvkových organizací 

• každoročně prováděný přezkum hospodaření města byl proveden společností 
ATLAS AUDIT s. r. o., ve zprávě je zhodnoceno hospodaření města za rok 2012 
výrokem „při přezkoumání hospodaření územního celku Město Čelákovice za rok 
2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona 
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC“, z tohoto výroku vyplývá 
kromě jiného, že účetnictví bylo vedeno úplně, správně a průkazně 

• pro předložení návrhu na schválení účetní závěrky města za rok 2012 byla 
sestavena pracovní skupina z členů FV ve složení: Ing. Studnička – předseda FV, 
Ing. Reisieglová, Ing. Uhlíř, Ing. Vlasák – členové FV a Ing. M. – vedoucí OFaP, 
tato skupina projednala a posoudila jednotlivé výkazy účetní závěrky, provedení 
inventarizace a inventarizační zprávu a plnění příjmů a výdajů rozpočtu 
zpracované v závěrečném účtu za rok 2012 

• bylo konstatováno, že účetní závěrka města za rok 2012 a vedení účetnictví 
splňuje všechna příslušná kritéria 
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Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit Ú četní záv ěrku m ěsta Čelákovic za 
rok 2012.  

  Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
  Návrh byl p řijat. 
 

11) Závěrečný účet města za rok 2012 
• v roce 2012 hospodařilo Město Čelákovice s příjmy ve výši 213.132 tis. Kč a 

výdaji ve výši 212.374 tis. Kč, hospodaření roku 2012 bylo mírně přebytkové ve 
výši 758 tis. Kč 

• závěrečný účet města za rok 2012 je zpracován podle § 17 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

• hospodaření roku 2012 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT 
s. r. o. s následujícím výrokem o hospodaření města Čelákovic, „při přezkoumání 
hospodaření územního celku Město Čelákovice za rok 2012 jsme nezjistili chyby a 
nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.“, to znamená, že 
nedošlo k porušení rozpočtové kázně, účetnictví není vedeno neúplně, nesprávně 
nebo neprůkazně, nebyly pozměňovány záznamy nebo doklady v rozporu se 
zvláštními právními předpisy, nebyly porušeny povinnosti nebo překročeny 
působnosti územního celku stanovené zvláštními právními předpisy, nebyly 
neodstraněny nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání (hospodaření) nebo při 
přezkoumání za předcházející roky, nebyly nevytvořeny podmínky pro 
přezkoumání (hospodaření) 

• tento výrok opravňuje vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města 
Čelákovice za rok 2012, a to bez výhrad 

• závěrečný účet zobrazuje jen to, co bylo schváleno, v roce 2012 se na jedné 
straně neprodával majetek a na druhé straně se nebraly žádné úvěry, takto 
vyrovnaný rozpočet je unikátní v relativně dlouhé časové řadě  
 

Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit Záv ěrečný ú čet města za rok 2012 a 
vyjád řit ZM souhlas s celoro čním hospoda řením Města Čelákovic za rok 2012, a 
to bez výhrad.  

  Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
  Návrh byl p řijat. 
 

12) Diskuse, různé 
• předseda FV informoval o dotačních titulech města a jejich stavu (Revitalizace 

náměstí 5. května v Čelákovicích, Intenzifikace ČOV v Čelákovicích, Cyklistická 
stezka přes Labe v Čelákovicích, Bezbariérový přístup do Radnice II., Kropicí vůz, 
Rekonstrukce ulice Sokolovské) 

• s ohledem na prezentované písemné výstupy některých zastupitelů města a 
s přihlédnutím k politické situaci v ZM doporučili členové FV oslovit Ministerstvo 
financí ČR pro případ, že nebudou schváleny Účetní závěrka a Závěrečný účet – 
především, zda tato skutečnost ovlivňuje šance města na získávání dotačních 
titulů, ale případně i úvěrů a půjček 

• členové FV uvedli, že by uvítali, aby ZM přijalo dotaci SFDI ve výši 10 mil. Kč na 
realizaci lávky přes Labe a nedocházelo k dalším průtahům při její stavbě 

• předseda FV informoval o portálu Ministerstva financí ČR Monitor, hospodaření 
města Čelákovic i jeho příspěvkových organizací je k dispozici na 
http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00240117  

• předseda FV sdělil, že příští schůze FV č. 16/2013 se uskuteční ve středu dne 11. 
9. 2013 od 18:00 hod. 

 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 18:40 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 13. 6. 2013 


