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ZÁPIS Č. 08/2012  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

15. 2. 2012 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Marečková Jana, Reisiegelová Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., 

Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Hosté: M. K., Ing., Pátek Josef, Bc. 
Omluveni:  Jonáš Stanislav (dodatečně), Kubíček Petr, Machačka Pavel 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Průběžné plnění rozpočtu 01-12/2011 
5) Úprava rozpočtu č. 9/2011 
6) Úprava rozpočtu č. 1/2012 
7) Úprava rozpočtu č. 2/2012 
8) Informace o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů 
9) 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. 2. 2012, doplňující materiál 
(úprava rozpočtu č. 2) dne 14. 2. 2012 

• žádné změny ani úpravy programu nebyly navrženy 
 

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den  15. 2. 2012. 
Hlasování: pro 6, 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 6, 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. 07/2011 jsou 

splněna nebo probíhá jejich postupné plnění 
• předseda FV uvedl, že po dohodě s předsedou komise pro kulturu, sport a 

cestovní ruch se bude problematikou poskytování finančních příspěvků (dotací) 
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit 
nově zabývat finanční výbor 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 07/2011 ze dne 30. 11. 2011.  
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 

4) Průběžné plnění rozpočtu 01-12/2011 
• Ing. Vlasák – vzhledem k tomu, že se jedná de facto o plnění rozpočtu za celý 

rok 2011, doporučil, aby u položek vykazujících relativně nízké/vysoké 
procentuální plnění bylo uvedeno zdůvodnění 

• Ing. Uhlíř – informoval se na stav účtů na konci roku (Cash Flow) 
• Bc. Pátek – uvedl, že dobré plnění na konci roku bylo způsobeno přijetím dotací 

ještě v daném kalendářním roce (panovala obava o jejich zaslání až v roce 
2012), z těchto důvodů nebyly před koncem roku 2011 zahajovány žádné 
významnější investiční akce  

 
5) Úprava rozpočtu č. 9/2011 

• byla provedena, aby výdaje nepřekročily u žádné z položek 100 %, v souvislosti 
s plněním dotace dochází ke změně rezervy 

• Ing. Drahovzal – je možné provádět převody v položce Bezpečnost a veřejný 
pořádek mezi „opravami“ a „mzdami“? 

• Ing. M. – Městská policie nemá stanoven mzdový limit, jako jediní mají propláceny 
přesčasy, které jsou kvantifikovatelné jen do určité míry, navíc se vyplácelo 
relativně vysoké odstupné 
 

Návrh usnesení: Nebylo hlasováno – úpravu č. 9/2011 schválila RM a ZM ji bere na 
vědomí.  

 
6) Úprava rozpočtu č. 1/2012 

• zohledňuje nejvýznamnější změny (např. úspora u spotřeby plynu ve výši 5,5 mil. 
Kč – s upravenou cenou je počítáno v kalkulacích ceny tepla, bude navýšen zisk 
Q-Byt, který bude použit na opravu kotelen), ve zvýšení ceny plynu se promítne 
pouze zvýšení snížené sazby DPH 

• Bc. Pátek – komentoval výdaje související s náměstím, změnou grafického stylu 
Zpravodaje města Čelákovic, novými webovými stránkami města, Farní charitou 
Neratovice, úmrtím A. Vašátka či TV Íčko 

 
Návrh usnesení: Nebylo hlasováno – úpravu č. 1/2012 schválila RM a ZM ji bere na 
vědomí.  

 
7) Úprava rozpočtu č. 2/2012 

• Ing. M. – informoval o příjmech, které se celkově snižují o cca 4,7 mil. Kč 
(výpadek se daří krýt ze zůstatků na účtech z roku 2011), upozornění na 
neexistenci místního poplatku za výherní hrací přístroje 

• Ing. Uhlíř – zůstatek na účtech je vysoký 
• Bc. Pátek – tato skutečnost je způsobena díky dotacím zaslaným ještě v roce 

2011 
• Ing. Uhlíř, Ing. Vlasák – upozornili, že pro návrh rozpočtu 2013 je nutné počítat 

minimálně s propadem příjmů o 5 mil. Kč 
 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 2/2012. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat.  

 
8) Informace o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů 

• ROP Střední Čechy: Revitalizace nám. 5. května – předpoklad dokončení k 31. 7. 
2012, klíčové je jednání o můstku s Archeologickým ústavem a Národním 
památkovým ústavem, stavba je realizována v souladu s časovým 
harmonogramem 

• OP Životní prostředí, SFŽP: Intenzifikace ČOV Čelákovic – předpoklad dokončení 
k 30. 4. 2012, klíčové je počasí, stavba je realizována v souladu s časovým 
harmonogramem 
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• SFDI: Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – do 15. 3. 2012 vyslovení 
zájmu (přiděleno 10 mil. Kč pro rok 2012, 10 mil. Kč pro rok 2013; 20 mil. Kč 
Město Čelákovice, 20 mil. Kč – hledají se další zdroje) 

• MMR ČR: Výtah v č. p. 1650 (podáno, čeká se na vyhodnocení) 
• KÚ Středočeského kraje: Dotace na zeleň (v přípravě) 
• diskuse byla vedena o dalších investičních akcích, které je možné realizovat 

z dotačních titulů (např. Zelená úsporám – zateplení MŠ Rumunská), avšak je 
nutné mít finanční prostředky na dofinancování 

 
9) Diskuse, různé 

• Příspěvkové organizace 
i. Kulturní dům – ředitel P. ukončil činnost v pozici ředitele, RM v březnu 

rozhodne, zda bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele, či zda 
bude zvážen pronájem 

ii. Městský bazén – zatím zůstane současný stav, nutné je řešit úspory 
především v oblasti tepla 

iii. Městská sauna – je nutné rozhodnout, zda nadále zůstane organizací 
integrovanou do rozpočtu města či bude dána do pronájmu, starosta bude 
jednat s Mgr. B. 

• FV požaduje, aby pracovní návrh rozpočtu 2013 byl předložen na říjnovou schůzi, 
která se koná dne 17. 10. 2012, tj. nejpozději musí být zpracován cca 10. 10. 
2012, bude vydáno stanovisko k návrhu a schválení verze pro zastupitelstvo 
proběhne na listopadové schůzi FV 

• FV se na svých schůzích bude zabývat vybranými organizacemi, byli určeni 
garanti pro první 3 organizace: 
 duben 2012 – Kulturní dům: Ing. Studnička 
 červen 2012 – Městská sauna: Ing. Drahovzal, Q-Byt – Ing. Uhlíř, Ing. Vlasák 

• předseda FV pozve na schůzi FV dne 11. 4. 2012 ředitele Q-Bytu a člena dozorčí 
rady Q-Bytu, dále budou projednávány Kulturní dům a poskytování dotací 

 
 

 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:15 hodin. 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 15. 2. 2012 
 
 
 


