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ZÁPIS Č. 06/2011  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

9. 11. 2011 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Jonáš Stanislav, Kubíček Petr, Machačka Pavel, Marečková Jana, 

Reisiegelová Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Hosté: M. K., Ing. 
Omluveni:  --- 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Právní východiska odpisování 
5) Průběžné plnění rozpočtu 01-09/2011 
6) Úprava rozpočtu č. 5/2011 a č. 6/2011 
7) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací v 1. pololetí roku 2011 
8) Analýza hospodaření příspěvkových organizací 

 
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 31. 10. 2011  
• žádné změny ani úpravy programu nebyly navrženy 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den  9. 11. 2011. 
Hlasování: pro 9, 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 1 (Ing. Studnička) 
Návrh byl p řijat. 
 

3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
• předseda FV konstatoval, že jednotlivá usnesení ze zápisu FV č. 05/2011 jsou 

splněna nebo probíhá jejich postupné plnění 
• pro jednání zastupitelstva města dne 23. 11. 2011 jsou připraveny 2 samostatné 

podkladové materiály z výstupů finančního výboru – nové znění Obecně závazné 
vyhlášky města o místních poplatcích, návrh na změnu místního koeficientu daně 
z nemovitostí 

   
Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 05/2011 ze dne 5. 10. 2011.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
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4) Právní východiska odpisování 
• členové FV byli informováni o problematice odpisování dlouhodobého hmotného 

majetku, zahájení metody odpisování majetku pro ÚSC je stanoveno k 31. 12. 
2011 

• rada města schválila dne 20. 10. 2011 Směrnici I/9/2011 o provedení 
inventarizace majetku a závazků s účinností od 21. 10. 2011 

• diskuse se vedla o poměru zadluženosti k majetku města (současná a reálná 
hodnota) 

 
5) Průběžné plnění rozpočtu 01-09/2011 

• Ing. Vlasák požádal o zasílání výkazů o průběžném plnění rozpočtu 1x měsíčně 
ve formátu Microsoft Excel (.xls/.xlsx) 

• Ing. Vlasák – čerpání mzdových nákladů napovídá, že je reálná úspora až 3,5 mil. 
Kč, Ing. M. – určitá částka je vyčleněna na odměny zaměstnancům, domnívá se, 
že mzdy budou vyčerpány v plné výši 

• Ing. Uhlíř – výběr nájemného, Ing. M. – existuje časový posun od začátku roku, 
zpoždění je 1-2 měsíce (Q-Byt – Město) 

• p. Kubíček – jaké je úročení na běžných účtech, Ing. M. – v době jejich založení 
(6/2011) bylo 1,2 %, byl zvažován nějaký jiný produkt (termínovaný účet), ale tam 
bylo nutné peníze vázat na určitou dobu (obtížné odhadnout, aby se Město 
nedostalo do případných problémů s placením investic) 
 

6) Úprava rozpočtu č. 5/2011, č. 6/2011 
• úprava rozpočtu č. 5/2011 – schválena radou města, členové FV vzali informace 

na vědomí 
• úprava rozpočtu č. 6/2011 – Ing. M. komentoval změny na straně příjmů a výdajů, 

z nichž nejvýznamnější jsou na straně příjmů nižší výběr daně z příjmů PO (-1,2 
mil. Kč), ale naopak vyšší výběr daně z přidané hodnoty (+1,05 mil. Kč) a na 
straně výdajů příspěvek zřizovatele pro Technické služby (+1,005 mil. Kč), dům č. 
p. 1203 (cca 3 mil. Kč) – akce byla zrušena, technicky je vše 
připraveno, st. povolení atd., rezerva po úpravě činí 11.560.000 Kč 
 

Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 6/2011. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat.  

 
7) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací v 1. pololetí roku 2011 

• členové FV byli seznámeni s rozborem hospodaření příspěvkových organizací 
města v 1. pololetí roku 2011 

 
8) Analýza hospodaření příspěvkových organizací 

• členové FV vyslovili poděkování řediteli Technických služeb, Q-Bytu, Kulturního 
domu, Městského muzea, dále ředitelce Městské knihovny a vedoucímu bazénu a 
sauny za zpracování analýzy hospodaření organizace (uloženo usnesením RM č. 
11.1 ze dne 20. 9. 2011) 

• předseda FV uvedl, že analýzy jsou zpracovány v rozdílném rozsahu i kvalitě a 
zabývají se následujícími okruhy: 
 a) obecný popis činnosti organizace 

b) náplň činnosti organizace (jaké činnosti vykonává pro město, jaké činnosti 
vykonává pro třetí osoby, ostatní důležité skutečnosti) 
c) rozbor stavu zaměstnanců (počet pracovníků, mzdové výdaje, náplň práce, 
ostatní důležité skutečnosti) 
d) hospodaření (příjmy – struktura, porovnání ceny nabízené služby 
s obvyklou cenou u obdobných organizací, návrhy, kde je možné získat 
potenciální příjem, ostatní důležité skutečnosti, výdaje – struktura, porovnání 
nákupní ceny s obvyklými cenami na trhu, návrhy, kde je možné realizovat 
úspory ve výdajích organizace s cílem 20 % úspor při zachování stávající 
kvality služeb, ostatní důležité skutečnosti) 
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e) výše investic a jejich časový harmonogram (plánované, navrhované 
s přínosem v oblasti příjmů nebo úspory nákladů a jejich vyčíslení, případné 
nutné investice pro zachování standardního chodu organizace) 
f) majetek organizace a jeho využívání 
g) ostatní (prostor pro uvedení důležitých nefinančních informací potřebných 
pro vysvětlení fungování organizace) 
h) závěrečné shrnutí 

• po diskusi bylo hlasováno o návrzích 3 usnesení 
 

Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM, aby pov ěřilo RM vypsáním výb ěrového řízení 
na pronájem (a následné provozování) Kulturního dom u Čelákovice.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Drahovzal, p. Kubíček, pí Marečková) 
Návrh byl p řijat.  

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM, aby pov ěřilo RM vypsáním výb ěrového řízení 
na pronájem (a následné provozování) M ěstského bazénu v Čelákovicích.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Drahovzal, p. Kubíček, pí Marečková) 
Návrh byl p řijat.  

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM, aby pov ěřilo RM vypsáním výb ěrového řízení 
na pronájem (a následné provozování) M ěstské sauny v Čelákovicích.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Drahovzal, p. Kubíček, pí Marečková) 
Návrh byl p řijat.  

 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 9. 11. 2011 
 
 


