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ZÁPIS Č. 03/2011  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC

13. 04. 2011

Přítomni: Drahovzal Jiří, Ing., Kubíček Petr, Machačka Pavel, Marečková Jana, Reisiegelová 
Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., Vlasák Václav, Ing.

Hosté: Pátek Josef, Bc.
Omluveni: Jonáš Stanislav, Uhlíř Miloslav, Ing., Ryneš Jaroslav, Ing., Sekyra Miloš, Ing.

Program jednání:
1) Schválení pořadu jednání
2) Určení zapisovatele
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení
4) Spolupráce finančního a kontrolního výboru – zaměření, časový postup
5) Technické služby Čelákovice, p. o.
6) Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o.
7) Diskuse, různé
8) Představení nového člena finančního výboru
9) Úkoly ze schůze zastupitelstva města
10) Průběžné plnění rozpočtu 2011
11) Projednání úprav rozpočtu 2011
12) Rozpočtový proces
13) Vytvoření rezervního fondu (opravy, mimořádné události)
14) Požadavky pro tvorbu rozpočtu 2012

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 2. 4. 2011. Předseda FV navrhl 

následující změny programu:
o stáhnout bod 8 z důvodu nepřítomnosti nového člena finančního výboru
o přečíslovat body 9 – 14 na body 8 – 13  

 žádné další změny programu nebyly navrženy
 schůze FV č. 03/2011 byla v bodech 1 – 7 společná se schůzí kontrolního výboru

a byla svolána v souladu s čl. IV, bod 5 Jednacího řádu výborů zastupitelstva 
města I/4/2005

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 13. 04. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

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

Návrh usnesení: FV určuje za zapisovatele zápisu Ing. Petra Studničku. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Návrh byl přijat.
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3) Kontrola zápisu a plnění usnesení
 předseda FV konstatoval, že jednotlivá usnesení ze zápisu FV č. 02/2011 jsou 

splněna nebo probíhá jejich plnění
 ZM nepřijalo ve vztahu k FV žádné usnesení a nepověřilo FV žádnými úkoly

Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 02/2011 ze dne 1. 3. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

4) Spolupráce finančního a kontrolního výboru – zaměření, časový postup
 na žádost předsedy FV byla svolána společná schůze FV a KV
 členové obou výborů ZM se shodli na vzájemné spolupráci, která bude 

realizována prostřednictvím předsedů výborů, podkladové materiály budou 
zasílány elektronickou poštou

 členové FV žádají, aby jim i ve volebním období 2010 – 2014 byly zasílány 
zápisy a usnesení z jednání RM a ZM

 předseda FV informoval, že bude zpracován plán FV z hlediska časového a 
obsahového zaměření jeho práce

 členové obou výborů uvítají pořádání společných schůzí FV a KV i v budoucnu

 členové FV konstatovali, že pro jejich další činnost uvítají pověření ZM k řešení 
konkrétních úkolů (např. hospodaření příspěvkových organizací města)

 v rámci bodu 4 vystoupil starosta města Bc. Josef Pátek, který reagoval na 
informace z periodika Čelákovické zrcadlo 2/2011 (MK ČR E 19843) ze dne 11. 
4. 2011, str. 2 – Pepánek a autíčko

o starosta města předložil přítomným Smlouvu o využití služebního vozidla 
pro soukromé účely starostou města (schválena RM dne 20. 1. 2011 
usnesením 2.2.1 a 2.2.2), konstatoval, že užívání vozidla Škoda Ocatvia 
registrační značky 8S3 4294 není bezplatné, nýbrž jsou vystavovány 
cestovní příkazy na soukromé cesty a probíhá měsíční zúčtování 
používání osobního automobilu pro služební a soukromé účely včetně 
evidence ujetých kilometrů a amortizace vozidla

o starosta města informoval, že vozidlo je využíváno pro služební účely i 
místostarosty a zaměstnanci Městského úřadu Čelákovice

o úhrada za soukromé cesty je srážkou ze mzdy starosty města, který 
předložil k nahlédnutí jak cestovní příkazy za měsíce 01-03/2011, tak 
výplatní pásku 

o člen FV Ing. Václav Vlasák konstatoval, že cesta z domova na městský 
úřad není služební cestou a zvolený postup užívání osobního automobilu 
v rozdělení na služební a soukromé cesty považuje za správný, a to i ve 
vztahu k daňovému zúčtování cest

Návrh usnesení: FV bere na vědomí informace starosty města k užívání služebního 
vozidla Škoda Octavia 8S3 4294 jak pro služební, tak pro soukromé cesty, které 
jsou hrazeny srážkou ze mzdy. FV se seznámil s předloženými materiály (smlouva 
o využití služebního vozidla pro soukromé účely, cestovní příkazy, výplatní páska), 
nemá námitek na základě předložených materiálů k užívání služebního vozidla 
starostou města pro soukromé účely a konstatuje, že uzavřený smluvní vztah mezi 
Městem Čelákovice a Bc. Josefem Pátkem je v souladu se zákonem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

 v rámci bodu 4 se na žádost členů výborů ZM starosta města Bc. Josef Pátek 
vyjádřil k článku Příjem uvolněného nebo neuvolněného funkcionáře z periodika 
Čelákovické zrcadlo 2/2011 (MK ČR E 19843) ze dne 11. 4. 2011, str. 3 

 starosta města sdělil, že pracovně-právní vztah k původnímu zaměstnavateli 
řádně ukončil uvolněním pro výkon funkce. V současné době má jeden pracovně-
právní vztah, a to k Městu Čelákovice. Dále má živnostenský list a uzavřenou 
smlouvu o obchodním partnerství s Kooperativa, pojišťovna a.s. VIG. 



Zapsal: Petr Studnička Strana 3 (celkem 4)

 člen FV p. Petr Kubíček sdělil výhrady k „Prohlášení“, které je předloženo 
k podpisu všem členům komisí RM a výborů ZM

o první bod v sekci „Prohlašuji“ považuje při výkonu funkce ve finančním 
výboru za nadbytečný

o v prvním bodu sekce „Beru na vědomí“ sdělil, že nevykonává práci na 
MěÚ Čelákovice (při nejlepším ve vztahu k Městu Čelákovice)

o ve třetím bodu sekce „Beru na vědomí“ doporučil doplnit za znění 
odrážky …v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů

o předseda FV Ing. Petr Studnička informoval, že uvedené záležitosti 
projedná s odpovědnými zaměstnanci MěÚ Čelákovice a podá informaci 
o výsledku jednání

5) Technické služby Čelákovice, p. o.
 vedoucí OFaP MěÚ Čelákovice Ing. K. M. poskytl na základě žádosti předsedy FV 

podkladové materiály k hospodaření Technických služeb Čelákovice
 členové FV konstatovali, že nejvýznamnější položkou v rozpočtu TS jsou mzdy a 

je nutné znát počet zaměstnanců, zároveň byly sděleny připomínky k procesům 
v TS

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM uložit řediteli Technických služeb Čelákovice 
zpracování zprávy o zlepšení finanční bilance příspěvkové organizace a zpracování 
návrhu zefektivnění její činnosti.

                  Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

6) Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o.
 ředitel Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. p. J. B. poskytl na základě žádosti předsedy 

FV podkladové materiály k hospodaření Q-Byt Čelákovice včetně analýzy 
dlužného nájemného v městských bytech v letech 2006 – 2010 

 členové FV diskutovali o problematice regulovaného a tržního nájemného, 
dlužném nájemném a délce procesu jeho vymáhání od dlužníků

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM uložit řediteli Q-Byt Čelákovice zpracování 
návrhu zefektivnění činnosti Q-Byt Čelákovice.

                  Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

7) Diskuse, různé
 člen FV Ing. Jiří Drahovzal položil otázku, co považují členové FV za důležitější –

zda zajištění základních služeb ze strany města či podporu investičních akcí ve 
městě – k tomuto bodu se vedla diskuse

8) Úkoly ze schůze zastupitelstva města
 ZM nepověřilo FV řešením žádného úkolu

9) Průběžné plnění rozpočtu 2011
 členové FV obdrželi Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků za měsíce 01-02/2011
 problém se zhodnocením plnění rozpočtu je dán jeho neustálým vývojem (úpravy 

rozpočtu), nesrovnatelností dat, zprůměrovanými hodnotami a mimořádnými 
výkyvy

10) Projednání úprav rozpočtu 2011
 členům FV byla předložena úprava rozpočtu č. 2/2011
 FV doporučuje kumulovat příjmy bez jejich nezbytného rozpouštění do výdajů, 

vzhledem k omezenému množství finančních prostředků
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Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit změny na straně příjmů a žádá 
doplňující informace ke straně výdajů. K poskytnutým informacím se vyjádří na své 
příští schůzi.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

11) Rozpočtový proces
 členové FV projednali podkladový materiál zpracovaný Ing. Miloslavem Uhlířem a 

Ing. Václavem Vlasákem, vzhledem k jeho rozsahu bylo dohodnuto, že FV se 
bude zabývat pouze bodem 1, kterým se již zabýval

 FV trvá na svých doporučeních ZM ze dne 1. 3. 2011, bod 12 a žádá ZM o 
vyjádření prostřednictvím usnesení

 předseda FV sdělil, že uvedený bod bude zpracován jako samostatný podkladový 
materiál pro schůzi ZM dne 27. 4. 2011

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM vytvářet od roku 2012 stabilně vyrovnaný 
rozpočet města bez kapitálových příjmů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM použít případné kapitálové příjmy na snížení 
zadluženosti města a na podporu spolufinancování investic realizovaných 
z dotačních titulů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

12) Vytvoření rezervního fondu (opravy, mimořádné události)
 tento bod byl zařazen na program jednání na základě žádosti Mgr. Marka 

Skalického, radního města a člena dozorčí rady Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o.
 členové FV konstatovali, že z právního hlediska není možné označení „rezervní 

fond“, avšak jednoznačně se shodli na vytvoření určité finanční rezervy pro řešení 
havarijních a mimořádných událostí (havárie kotelen, požár, povodně, havárie 
vodovodního řadu apod.)

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM vytvořit finanční rezervu v podobě fondu, který 
bude sloužit na pokrytí mimořádných událostí ve městě. FV doporučuje postupné 
navýšení fondu v rozmezí 3 – 8 % z objemu rozpočtu města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

13) Požadavky pro tvorbu rozpočtu 2012
 členové FV vzali na vědomí informaci, že seznam investičních akcí vyplyne 

z vyhodnocení dotazníků ke Strategickému plánu rozvoji města 2030 – diskuse se 
vedla nad vypovídací schopností dotazníků (Ing. Jiří Drahovzal, Ing. Václav 
Vlasák)

 předseda FV informoval, že první výsledky budou prezentovány na veřejném 
setkání s občany dne 4. 5. 2011, avšak kompletní materiál bude předložen ZM až 
v prosinci t. r.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno ve 21:00 hodin.

Zapsal: Ing. Petr Studnička, předseda FV, 15. 4. 2011
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