
ZÁPIS ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

Zastupitelstva města Čelákovic 

č. 02/2011 ze dne 1. 3. 2011 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Jiří Drahovzal, p. Petr Kubíček, p. Stanislav Jonáš, p. Pavel Machačka 

Nepřítomni: --- 

Přizván: Ing. K. M. 

 
Program jednání: 

1. Schválení pořadu jednání 

2. Určení zapisovatele 

3. Kontrola zápisu a plnění usnesení 

4. Představení nového člena finančního výboru 

5. Návrh termínů konání schůzí finančního výboru v roce 2011 

6. Informace ke společné schůzi finančního a kontrolního výboru 

7. Vypořádání připomínek zastupitelů města k rozpočtu 2011 

8. Průběžné plnění rozpočtu 2011 

9. Projednání úprav rozpočtu 2011 

10. Doporučení finančního výboru zastupitelstvu města 

11. Parametry a úpravy rozpočtového výhledu města 

12. Administrativní zajištění příprav návrhu rozpočtu 2012 

13. Diskuse, různé 

 

V zápisu 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 18. 2. 2011. Předseda FV navrhl následující 

změny programu: 

 stáhnout bod 4 z důvodu nepřítomnosti nového člena finančního výboru 

 stáhnout bod 6 z důvodu neobdržení stanoviska předsedy kontrolního výboru 

 zařadit za bod 7 nový bod 8 Úprava rozpočtu města č. 18/2010, Úprava rozpočtu č. 

1/2011 

 zařadit za aktualizovaný bod 8 nový bod 9 Obecně závazná vyhláška – o místních 

poplatcích 

 přečíslovat body 8 – 13 na body 10 – 15  

 

Žádné další změny programu nebyly navrženy. 

Pro – 5, 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 – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  



Návrh byl přijat. 

 

Zapisovatelem byl schválen Ing. Petr Studnička. 

 

5. Návrh termínů konání schůzí finančního výboru v roce 2011 

Předseda FV předložil návrh termínů schůzí finančního výboru. Schůze výborů zastupitelstva 

města se konají podle potřeby.  

 

Členové FV diskutovali o počtu schůzí a jejich zaměření.  

 

FV bere na vědomí termíny schůzí finančního výboru v roce 2011. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

Schůze finančního výboru v roce 2011 se budou konat ve dnech 1. 3., 13. 4., 15. 6., 5. 10. 

a 30. 11. 2011. 

 

V tabulce jsou uvedeny termíny schůzí finančního výboru v roce 2011 (schůze č. 01/2011 se 

uskutečnila dne 12. 1. 2011). 
Pořadí 

schůze 
Termín Hlavní bod 

Pro schůzi 

zastupitelstva města 

02/2011 01. 03. 2011 Administrativní požadavky – rozpočet města, 

rozpočtový výhled 

09. 03. 2011 

03/2011 13. 04. 2011 Společná schůze s kontrolním výborem 

Rozpočtový proces 

27. 04. 2011 

04/2011 15. 06. 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 

Diskuse k rozpočtu města 2012 

29. 06. 2011 

05/2011 05. 10. 2011 Pololetní plnění rozpočtu města a jeho úpravy 12. 10. 2011 

06/2011 30. 11. 2011 Návrh rozpočtu města 2012  14. 12. 2011 

Pozn.: Pokud to bude situace vyžadovat, je možné svolat mimo řádné termíny i mimořádnou 

schůzi finančního výboru. 

 

7. Vypořádání připomínek zastupitelů města k rozpočtu 2011 

FV se zabýval připomínkami zastupitelů města dle zápisu ze Zasedání zastupitelstva města 

Čelákovic č. 3/2011 ze dne 20. 1. 2011 (bod 5, str. 8 – 10). 

 

7.1 Mzdové limity – zastupitelé Ing. Klicpera, Dr. Rýdlo 

Mzdové limity nelze překročit a zároveň musí být vyčerpány dle plánu. Stanovují se 

příspěvkovým organizacím města, u školských zařízení pouze pro nepedagogické pracovníky.  

 

FV doporučuje ZM, aby v rozpočtu města byla uvedena celková výše příspěvku příspěvkové 

organizaci a z ní uveden vždy mzdový limit. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje uvádět v rozpočtu města mzdový limit příspěvkových organizací. 

 

7.2 Dlužné částky – zastupitel p. Duník 

FV se znepokojením přijal informaci o výši dlužného nájemného v městských bytech, která 

činí cca 5 mil. Kč. Zároveň dochází ke zhoršování platební morálky obyvatel. 

Členové FV diskutovali o úspěšnosti vymáhání dlužného nájemného, sociálních důvodech 

občanů i odpisu pohledávek. 



FV doporučuje, aby ZM pověřilo KV kontrolou vymáhání dlužného nájemného v městských 

bytech. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje ZM, aby pověřilo KV kontrolou procesu vymáhání dlužných částek 

(pohledávek) z nájemného v městských bytech společností Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. 

 

FV doporučuje ZM, aby společnost Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. předložila analýzu 

úspěšnosti vymáhání dlužného nájemného v městských bytech. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje ZM, aby vyzvalo Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. k předložení analýzy 

úspěšnosti vymáhání dlužného nájemného v městských bytech s termínem splnění 

nejpozději do 31. 3. 2011. 

 

8. Úprava rozpočtu č. 18/2010, úprava rozpočtu č. 1/2011  

Členové FV byli seznámeni s úpravami rozpočtu č. 18/2010. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Členové FV byli seznámeni s úpravami rozpočtu č. 1/2011. FV upozorňuje na rozpuštění 

položky příjmů do postupně se zvyšujících výdajů města bez zvyšování finanční rezervy 

města. FV vnímá reálné přenášení řady činností na komunální úroveň, což výrazně ovlivňuje 

výdajovou stranu rozpočtu města.  

 

FV se znepokojením přijal informaci o úhradě splátek stroje Rondo od firmy Pekass 

s výrazným časovým odstupem od jeho pořízení. 

 

FV doporučuje ZM, aby pověřilo KV prověřením úhrady stroje Technickými službami. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje ZM, aby pověřilo KV prověřením postupu pořízení a způsobem úhrady 

uklízecího stroje Rondo od firmy Pekass. FV žádá prověřit nárok Technických služeb 

Čelákovice na dodatečný příděl do investičního fondu na úhradu uklízecího stroje a 

zdůvodnění nenárokování proplacení částky 424.000 Kč při přípravě rozpočtu 2011. 

 

FV doporučuje ZM schválit Úpravu rozpočtu č. 1/2011. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje ZM schválit Úpravu rozpočtu č. 1/2011. 

 

9. Obecně závazná vyhláška – o místních poplatcích 

Předseda FV seznámil členy FV s návrhem Obecně závazné vyhlášky E/2011 města 

Čelákovic, o místních poplatcích, která by měla být projednána na zasedání Zastupitelstva 

města Čelákovic č. 4/2011 dne 9. 3. 2011. 



Ing. M. sdělil příjmy z jednotlivých poplatků. Předseda FV navrhl zrušit poplatek ze 

vstupného, který činí cca 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých)/rok. Jedná se o 

zbytečnou byrokratickou zátěž bez dopadu na rozpočet města. 

 

FV doporučuje ZM zrušit poplatek ze vstupného. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje ZM, aby před schválením a vydáním Obecně závazné vyhlášky E 1/2011 

města Čelákovic, o místních poplatcích zrušilo Část čtvrtou výše uvedené vyhlášky – 

Poplatek ze vstupného.  

 

10. Průběžné plnění rozpočtu 2011 

Ing. M. informoval o průběžném plnění rozpočtu 2011. Členové FV se dohodli, že budou 

informováni o plnění rozpočtu vždy před schůzí FV za příslušné časové období. 

 

12. Doporučení finančního výboru zastupitelstvu města 

Členové FV Ing. Vlasák a Ing. Uhlíř zpracovali podkladový materiál s doporučeními 

k sestavení rozpočtu. FV projednal body 1, 2 a 6 a uložil předsedovi FV body 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 

10 zařadit na schůzi FV č. 3/2011. 

 

FV doporučuje ZM sestavovat dlouhodobě vyrovnané rozpočty města a případné kapitálové 

příjmy použít zejména na snížení zadluženosti města. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje ZM, vytvářet od roku 2012 dlouhodobě vyrovnané rozpočty města bez 

kapitálových příjmů. 

FV doporučuje ZM, použít případné kapitálové příjmy zejména na snížení zadluženosti 

města. 

 

13. Parametry a úpravy rozpočtového výhledu města 

Členové FV konstatovali, že pro kvalitní zpracování reálného rozpočtového výhledu města je 

nutné znát přehled plánovaných investic. FV si uvědomuje současný proces zpracování 

Strategického plánu rozvoje města, avšak jeho výstupy budou známy až v době schvalování 

rozpočtu 2012. 

 

FV doporučuje ZM zpracovat plán investičních akcí. 

Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Návrh byl přijat. 

 

FV doporučuje ZM, zajistit přehled plánu investic do roku 2014 s termínem splnění 

nejpozději do 30. 6. 2011. 

 

14. Administrativní zajištění příprav návrhu rozpočtu 2012 

Členové FV byli seznámeni se zákonnými podmínkami zpracování rozpočtu. FV konstatoval, 

že pro rok 2012 očekává k projednání předložený rozpočet města (v paragrafovém členění 

včetně mzdových limitů) a rozpočty příspěvkových organizací města. FV se bude zabývat 

přípravami rozpočtu města na své schůzi č. 4/2011. 

 



FV vyjádřil důležitost číselných podkladů k přípravám rozpočtu, nikoliv jeho grafické 

zpracování. 

 

15. Diskuse, různé 

Předseda FV stručně informoval o jednáních týkajících se možného snížení provozních 

výdajů města. V současné době probíhá vyhodnocování finanční zátěže města včetně 

zhodnocení, zda je nutné vybrané činnosti zajišťovat městem, jiným dodavatelem či 

prostřednictvím outsourcingu. 

 

Členové FV poděkovali za výbornou spolupráci a součinnost Ing. M., vedoucímu odboru 

finančního a plánovacího. 

 

 

 

Začátek jednání: 18:00 hod. 

Konec jednání: 21:10 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Studnička, předseda FV, 1. 3. 2011 

 


