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ZÁPIS Č. 07/2011  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

30. 11. 2011 

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

Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Hosté: M. K., Ing., Pátek Josef, Bc. 
Omluveni:  Drahovzal Jiří, Ing. (do 18:10 hod.), Jonáš Stanislav (do 18:55 hod.), Kubíček Petr, Uhlíř 

Miloslav, Ing. 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Návrh termínů schůzí finančního výboru v roce 2012 
5) Průběžné plnění rozpočtu 01-10/2011 
6) Úprava rozpočtu č. 7/2011 
7) Rozpočtový výhled 2013 – 2014  
8) Návrh rozpočtu města pro rok 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 25. 11. 2011, doplňující materiál 
(úprava rozpočtu č. 7) dne 28. 11. 2011. Předseda FV navrhl následující změnu 
programu: 

o za bod 5 zařadit bod 6 a dále bod 6 projednat jako bod 7, bod 7 
projednat jako bod 8  

• žádné další změny ani úpravy programu nebyly navrženy 
 

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den  30. 11. 2011. 
Hlasování: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 

3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
• předseda FV konstatoval, že jednotlivá usnesení ze zápisu FV č. 06/2011 jsou 

splněna nebo probíhá jejich postupné plnění 
• pro jednání zastupitelstva města dne 14. 12. 2011 jsou připraveny 3 samostatné 

podkladové materiály – úprava rozpočtu č. 7/2011, návrh rozpočtu města pro rok 
2012, návrh rozpočtového výhledu 2013 – 2014  
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• členům FV byly podány informace týkající se pronájmu městského sauny a 
městského bazénu včetně reakce Mgr. B., vedoucího obou organizací, na 
zasedání zastupitelstva města dne 23. 11. 2011 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 06/2011 ze dne 9. 11. 2011.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 

4) Návrh termínů schůzí finančního výboru v roce 2012 
• předseda FV předložil návrh termínů schůzí finančního výboru v roce 2012, 

schůze výborů zastupitelstva města se konají podle potřeby (do níže uvedeného 
přehledu je možné zařadit i další schůze FV) 

• v tabulce jsou uvedeny termíny schůzí finančního výboru a předpokládané 
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2012 

Pořadí 
schůze 

Termín  
schůze FV 

Zaměření Pro sch ůzi 
zastupitelstva m ěsta 

08/2012 15. 02. 2012 Analýza hospodaření organizací, úpravy 
rozpočtu 

29. 02. 2012 

09/2012 11. 04. 2012 Společná schůze FV a KV 25. 04. 2012 
10/2012 13. 06. 2012 Závěrečný účet města za rok 2011 27. 06. 2012 

--- --- --- 05. 09. 2012 
11/2012 17. 10. 2012 Analýza hospodaření organizací 07. 11. 2012 
12/2012 28. 11. 2012 Návrh rozpočtu města 2013 12. 12. 2012 

  
Návrh usnesení: FV schvaluje termíny sch ůzí FV v roce 2012 ve dnech 15. 2., 11. 4., 
13. 6., 17. 10. a 28. 11. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
5) Průběžné plnění rozpočtu 01-10/2011 

• byl předložen výkaz plnění rozpočtu, Ing. M. – nájmy Q-Byt budou dosahovat 100 
% 
 

6) Úprava rozpočtu č. 7/2011 
• Ing. M. upozornil na změny oproti zaslanému materiálu, obě ZŠ obdržely dotace 

z fondů EU (1.600 tis. a 1.200 tis. Kč vyvedeno z příspěvku, avšak školám peníze 
zůstaly, pouze se mění rozpočtová skladba), osadní výbory obdrží 5 tis. Kč dle 
dohody (dorovnání do 15 tis. Kč), 5222 – navýšení o 20 tis. Kč (Bílý vrch, o. s. – 
časosběrný dokument o PPE, příspěvek města, ale i z okolních obcí, jejichž 
příspěvek je 5-8 tis. Kč), příspěvek ČEZ 33 tis. Kč na zapojení veřejného osvětlení 
v Průmyslové ulici, z investičních výdajů vyčleněno 228 tis. Kč na neinvestiční, 
vratky neodbydleného nájemného (předplacené nájemné na několik let dopředu), 
problematika DPH (odpočitatelné položky, kontroly finančního úřadu), rezerva je 
ve výši 10.727.000 Kč 
 

Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 7/2011. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat.  

 
7) Rozpočtový výhled 2013 – 2014  

• Ing. M. – kvalifikovaný odhad, zohledněny odhadované úpravy rozpočtového 
určení daní, kapitálové příjmy nejsou zatím zahrnuty, dotace na správu, 
neinvestiční dotace na fungování DPS (1.500 tis. Kč), MP a fungování v okolních 
obcích, předpokládá se v roce 2013 dotace na lávku, v roce 2014 dotace na 
budování kanalizace v Záluží, opravy kotelen, opravy veřejného osvětlení 

• Ing. Vlasák – správná koncepce sestavení rozpočtu (není nutné prodávat městský 
majetek, peníze vybrané z nájemného se vrací zpět do bytového fondu), je nutné 
vyvinout snahu ke zvýšení příjmů, nadále se počítá se splácením dluhů 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit Rozpo čtový výhled 2013 – 2014.  
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat.  

 
8) Návrh rozpočtu města pro rok 2012 

• Ing. M. – popsal plánované příjmy a výdaje v návrhu rozpočtu 2012 
• jedná se o pesimistickou variantu, rozpočet musí být vždy vyrovnaný (vyrovnávání 

není realizováno z vnějších zdrojů – půjčky, úvěry) 
• u organizací dochází ke snížení příspěvku, některé organizace přejdou pod PCO 

(o to se jim příspěvek snižuje), diskuse se vedla k chatám Huť a Dědov a letnímu 
dětskému táboru (preference objektů na území města) 

• Bc. Pátek – prezentoval přístup k sestavování rozpočtu za vedení města 
• diskuse se vedla o nárůstu výdajů na činnost Městské policie Čelákovice 

(veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi, nákup automobilu, radaru, 13 
strážníků, výhled financování i pro další léta), dále pak o výdajích na zpracování 
územního plánu a investičních akcích plánovaných v roce 2012 

• Bc. Pátek – Město musí v roce 2012 zdárně dotáhnout 2 dotační akce – 
Intenzifikace ČOV, Revitalizace náměstí 5. května a připravovat podklady pro 
získání dotačních titulů na stavbu lávky (2013) a výstavbu kanalizace v Záluží 
(2014) 

• Rozpočtový výhled Městské policie Čelákovice 
Rozpočtový výhled je zpracován v souladu s koncepcí Městské policie schválenou 
Zastupitelstvem města Čelákovic ze dne 20. 1. 2011 
Rok 2010 
Příjmy: 252 tis. Kč 
Výdaje: 3.980 tis. Kč (pouze provoz) 
Saldo provozu: - 3.728 tis Kč 
Zdroj: Závěrečný účet města za rok 2010 
 
Počet strážníků: 5+1 
Služba: nepravidelná služba strážníků a operátorů MKDS 
 
Rok 2011 
Příjmy: 221 tis. Kč 
Výdaje: 6.694 tis. Kč. (5.878 tis. provoz + zaškolení a výstroj nových strážníků, 
816 tis. investice) 
Saldo provozu: -5.657 tis Kč 
Zdroj: Rozpočet města po úpravě č. 7/2011 
 
Počet strážníků: 9+1  
Služba: 24 hodin služba strážníků od 1. 7. a operátorů MKDS od 1. 4. 
Vybavení:1x služební zásahové vozidlo vybavené i pro odchyt, defibrilátor, nový 
kamerový bod a rozšíření na max. kapacitu z 8 na 16 bodů, zřízení PCO, vysílačk 
 
Rok 2012 
Příjmy: 1.808 tis. Kč (800 tis. radar, 200 tis. doprava, 408 tis. obce start, 400 tis. 
obce výkon) 
Výdaje: 8.900 tis. Kč (7.676 tis. provoz + zaškolení a výstroj nových strážníků, 
1.224 tis. investice) 
Saldo provozu: -5.868 tis Kč 
Zdroj: Návrh rozpočtu na rok 2012 

 
Počet strážníků: 13+1 
Služba: 24 hodin služba strážníků a operátorů MKDS, provoz PCO, služby pro 
okolní obce od 1. 7. 

Vybavení: 1x zásahové vozidlo, nákup radaru, vyzbrojení, nové kamerové body 
4x, rozšíření služebny včetně vybavení, přesun pracoviště MKDS, notebook 
s dálkovým připojením  
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Rok 2013 
Příjmy: 2.965 tis. Kč (1.200 tis. radar, 200 tis. doprava, 1.425 tis. obce výkon, 140 
tis. obce start) 
Výdaje: 7.312 tis. Kč (provoz, investice nejsou plánované) 
Saldo provozu: -4.347 tis Kč 
Zdroj: Městská policie Čelákovice 
 
Počet strážníků: 13+1  
Služba: 24 hodin služba strážníků a operátorů MKDS, provoz PCO, služby pro 
okolní obce 
Vybavení: nestanoveno 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit Rozpo čet 2012. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat.  

 
9) Poděkování 

• předseda FV poděkoval všem členům FV za jejich činnost v prvním roce 6. 
volebního období 2010 – 2014 zastupitelstva města a konstatoval, že je to přesně 
rok od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, kdy byla většina členů FV 
zvolena, v závěru popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup 
do nového roku 2012 

 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 1. 12. 2011 
 


