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ZÁPIS Č. 10/2012  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

13. 6. 2012 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Jonáš Stanislav, Marečková Jana, Studnička Petr, Ing., Uhlíř 

Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Omluveni:  Kubíček Petr, Machačka Pavel, Reisiegelová Markéta, Ing. 
Hosté: M. K., Ing. 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Průběžné plnění rozpočtu 04/2012 
5) Úprava rozpočtu č. 6/2012 a č. 7/2012 
6) Závěrečný účet Města Čelákovic za rok 2011 
7) Seznámení s výsledky kontroly finančního výboru Zastupitelstva města Čelákovic provedené 

kontrolním výborem Zastupitelstva města Čelákovic 
8) Jednotný vizuální styl Města Čelákovic (usnesení ZM č. 12/2012/5.6 ze dne 29. 2. 2012) – 

návrh kontrolní zprávy pro zastupitelstvo města 
9) Městské muzeum v Čelákovicích (usnesení ZM č. 12/2012/4.1 a 4.2 ze dne 29. 2. 2012) – 

návrh kontrolní zprávy pro zastupitelstvo města 
10) Městská sauna Čelákovice – analýza hospodaření 
11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní  
12) Návrh na jmenování kontrolních skupin k zajištění kontrolní činnosti finančního výboru 

Zastupitelstva města Čelákovic – finanční (dotační) prostředky v oblasti sportu, Fond rozvoje 
bydlení Města Čelákovice, Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o. 

13) Návrh statutu a jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Čelákovic 
14) 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 6. 6. 2012, dodatečné materiály 
k vybraným bodům programu byly rozeslány dne 11. 6. 2012  

• žádné změny ani úpravy programu nebyly navrženy 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na de n 13. 6. 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. 
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3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
• předseda FV konstatoval, že ze zápisu FV č. 08/2012 vyplýval úkol předložit na 

červnovou schůzi FV analýzu hospodaření Městské sauny v Čelákovicích – úkol 
splněn (viz dále) 

• ZM č. 12/2012 pověřilo FV řešením 3 usnesení s termínem splnění v červnu t. r. 
a předložením na červnovou schůzi ZM – úkol byl splněn, kontrolní zprávy byly 
projednány členy FV a jsou zpracovány formou samostatného podkladového 
materiálu 

   
Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 09/2012 ze dne 11. 4. 2012.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
4) Průběžné plnění rozpočtu 04/2012 

• Ing. M. upozornil na propad u Q-Bytu, který je způsoben časovým zpožděním 
plateb nájemného (nejedná se o dlužné nájemné), propad bude do konce roku 
dorovnán, dále pak jsou již v 05/2012 některé výdajové položky zcela vyčerpány 
(např. telefony v městské sauně, cestovné) 

 
5) Úprava rozpočtu č. 6/2012 a č. 7/2012 

• č. 6/2012 – Ing. M. zdůvodnil úpravy v rozpočtu a upozornil na změnu vybraných 
položek, diskutovalo se o položce darů pro pečovatelskou službu 

• č. 7/2012 – Ing. M. upozornil na legislativní změny týkající se místního poplatku 
z výherních hracích přístrojů (očekávaný výnos v roce 2012 se v Čelákovicích 
pohybuje na úrovni 3 mil. Kč), největší změny v rozpočtu jsou vyvolány 
intenzifikací ČOV (časový nesoulad mezi pracemi provedenými v roce 2011 a 
lhůtami sestavování rozpočtu pro rok 2012) 
 

Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 6/2012. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 7/2012. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 

• k výše uvedeným přijatým usnesením vznesli členové FV výhradu a shodli se, že 
je nutné prověřit výdaje na: 

o audio/video záznamy z jednání zastupitelstva (způsob výběru dodavatele) 
o telefonní hovory v městské sauně 
o cestovné (využívání vlastního osobního automobilu pro služební cesty) 

 
6) Závěrečný účet Města Čelákovic za rok 2011 

• ve výběrovém řízení (přihlásily se do něj 4 firmy) uspěla společnost ATLAS AUDIT 
s. r. o., která zpracovala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

• diskuse se vedla o krátkodobých a dlouhodobých závazcích, po seznámení se 
všemi souvislostmi klesly dlouhodobé závazky o cca 12 mil. Kč ve srovnání 
s rokem předcházejícím, některé pohledávky jsou nedobytné 

• Ing. Vlasák požádal Ing. M. o zaslání informací o hospodaření chat Huť a Dědov a 
letního dětského tábora v Miličíně za rok 2011 

 
Návrh usnesení:  FV doporu čuje ZM schválit Záv ěrečný ú čet Města Čelákovic za 
rok 2011 bez výhrad. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
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7) Seznámení s výsledky kontroly finančního výboru Zastupitelstva města Čelákovic 
provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Čelákovic 

• předseda FV seznámil členy FV se Zápisem č. 4/2012-3 ze dne 29. 5. 2012, který 
se týkal kontroly FV, kterou provedli členové kontrolní skupiny KV, zároveň 
konstatoval, že nevyužil svého práva vyjádřit se k příslušnému zápisu do 5 dnů  

• členové FV diskutovali o zápisu z provedené kontroly a shodli se, že kontrolní 
činnost FV by měla mít smysl a především by měla být přínosná pro Město 
Čelákovice 

• závěry FV k zápisu KV o kontrole byly přijaty v podobě usnesení 
 

Návrh usnesení:  FV bere na v ědomí Zápis č. 4/2012-3 ze dne 29. 5. 2012 
z provedené kontroly dodržování právních p ředpis ů Finan čním výborem ZM. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
 
Návrh usnesení:  FV schvaluje vyjád ření k Zápisu č. 4/2012-3 ze dne 29. 5. 2012 
z provedené kontroly dodržování právních p ředpis ů Finan čním výborem ZM 
v následujícím zn ění: 
1) FV konstatuje, že dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů má FV provád ět dle §119 odst. 2 písm. a) kontrolu 
hospoda ření s majetkem a finan čními prost ředky m ěsta, nicmén ě se 
v zákon ě neuvádí v jaké četnosti či prioritách má být takováto kontrola 
provád ěna. Četnost a prioritu kontrol neuvádí ani interní sm ěrnice Jednací 
řád výbor ů Zastupitelstva m ěsta I/4/2005. 

2) FV se hospoda řením s majetkem a finan čními prost ředky pr ůběžně zabývá, 
ale souhlasí se zjišt ěním KV, že je t řeba řádně rozlišit mezi jednáním výboru 
a provedenou kontrolou. Toto rozlišení bude dále pr ovád ět. 

3) FV naplňoval ve své činnosti nap říklad §38 odst. 1, ve kterém se uvádí, že 
majetek obce musí být využíván ú čelně a hospodárn ě v souladu s jejími 
zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené p ůsobnosti. Obec je 
povinna pe čovat o zachování a rozvoj svého majetku.  

4) FV se neztotož ňuje s tvrzením KV, že jednotlivá p řijatá usnesení pro ZM 
musí být dopln ěna konkrétním zjišt ěním, na základ ě kterých k nim FV 
dosp ěl, nebo ť jednací řád výbor ů ZM tento požadavek nestanovuje. 

5) FV se ztotož ňuje s tvrzením KV, že z p ředkládaných návrh ů, závěrů a 
doporu čení FV, jako poradního, iniciativního a kontrolního  orgánu ZM, 
nejsou v ětšinou následn ě přijímána žádná konkrétní usnesení a ZM 
zpravidla bere p ředložené zápisy FV na v ědomí.  

6) FV doporu čuje ZM, aby k p ředkládaným návrh ům přijímalo konkrétní 
usnesení. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
8) Jednotný vizuální styl Města Čelákovic (usnesení ZM č. 12/2012/5.6 ze dne 29. 2. 2012)  

• členové FV vedli diskusi k projednávanému bodu na základě podkladových 
materiálů, které byly předloženy Městským úřadem Čelákovice 

• shrnutí bodu je uvedeno v kontrolní zprávě, která je zpracována formou 
samostatného podkladového materiálu pro jednání ZM dne 27. 6. 2012 

 
Návrh usnesení:  FV schvaluje v souvislosti s p ředloženou kontrolní zprávou 
k Jednotnému vizuálnímu stylu M ěsta Čelákovic tato usnesení: 

1) FV doporu čuje ZM, aby požadovalo p ředložit čestné prohlášení Mgr. Petry 
Kolenské, ve kterém bude výslovn ě uvedeno, že ani ona ani Vladimír 
Kolenský (otec Mgr. Kolenské) nemají nic spole čného se spole čností 
HRaNA, s. r. o. a nejsou tak ve st řetu zájm ů. 

2) FV konstatuje pro ZM, že poptávkové řízení na Jednotný vizuální styl M ěsta 
Čelákovic bylo realizováno v souladu se Sm ěrnicí M ěsta Čelákovic o 
zadávání ve řejných zakázek malého rozsahu I/8/2011 a neshledal pochybení 
v procesu poptávkového řízení. 
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3) FV žádá starostu m ěsta, aby po prošet ření zakázky Jednotný vizuální styl 
Města Čelákovic FV a KV, p ředložil na zasedání ZM konaném v zá ří 2012 
upravený grafický manuál, který bude vycházet z his torického znaku m ěsta. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
9) Městské muzeum v Čelákovicích (usnesení ZM č. 12/2012/4.1 a 4.2 ze dne 29. 2. 2012)  

• členové FV vedli diskusi k projednávanému bodu na základě podkladových 
materiálů, které byly předloženy Městským úřadem Čelákovice a Městským 
muzeem v Čelákovicích 

• shrnutí bodu je uvedeno v kontrolní zprávě, která je zpracována formou 
samostatného podkladového materiálu pro jednání ZM dne 27. 6. 2012 

 
Návrh usnesení:  FV schvaluje v souvislosti s p ředloženou kontrolní zprávou 
k Městskému muzeu v Čelákovicích tato usnesení: 

1) FV konstatuje, že v M ěstském muzeu v Čelákovicích docházelo k porušování 
zákonů týkajících se mzdové problematiky v období 1. 1. 2 004 – 31. 8. 2009. 
Touto skute čností je velmi rozho řčen. 

2) FV je mimo řádně znepokojen skute čností, že v M ěstském muzeu 
v Čelákovicích byly páchány správní delikty, p ři kterých docházelo 
k soustavnému a dlouhodobému porušování zákoníku pr áce. 

3) FV doporu čuje vyvodit osobní odpov ědnost za ud ělení pokuty Oblastním 
inspektorátem práce pro St ředočeský kraj a požadovat z řizovatelem 
příspěvkové organizace uhrazení částky (pokuty) ve výši 60.000 K č od 
odpov ědné osoby. 

4) FV se domnívá, že bylo M ěsto Čelákovice poškozeno uzavíráním dohod o 
provedení práce a dohod o pracovní činnosti mezi M ěstským muzeum 
v Čelákovicích a vybranými zam ěstnanci minimáln ě v letech 2008 a 2010. 

5) FV požaduje zpomalit nár ůst sbírkového fondu M ěstského muzea 
v Čelákovicích evidovaného v CES s ohledem na finan ční nároky týkajících 
se sbírkových p ředmětů. 

6) FV doporu čuje p ředložit ZM ke schválení nové zn ění Zřizovací listiny 
Městského muzea v Čelákovicích, ve které bude jasn ě vymezena 
problematika záchranného archeologického výzkumu, k terý se stane jednou 
z hlavních činností M ěstského muzea v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
10) Městská sauna – analýza hospodaření 

• předkladatelem komplexní analýzy o hospodaření městské sauny v Čelákovicích 
byl Ing. Drahovzal, seznámil přítomné s postupem prací (porovnání saun v okolí, 
upozornil na možnost zvětšení prostoru k saunování, stejně tak na relativně přísné 
hygienické podmínky, např. nutnost 3-5x týdně vyměňovat vodu ve venkovním 
bazénku) 

• předseda FV předložil alternativní nabídku k případnému pronájmu sauny, ke které 
členové FV konstatovali, že působí anonymně a nekonkrétně, avšak pokud by byly 
splněny požadavky města a nabízené podmínky, jednalo by se o výhodnou nabídku 

• členové FV doporučují tuto problematiku zařadit jako samostatný bod do programu 
jednání ZM dne 27. 6. 2012 s příslušnými podkladovými materiály 

 
Návrh usnesení:  FV doporu čuje ZM zabývat se variantn ě jak zefektivn ěním 
provozu M ěstské sauny v Čelákovicích, tak zám ěrem jejího pronájmu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

• předseda FV informoval o připravovaných změnách v oblasti daňových příjmů pro 
územní rozpočty obcí a krajů a upozornil na případné problémy s návrhem RUD  

• jedná se o dva vládní tisky (694, 695) s rozdílným navýšením příjmů obcí, které by 
v roce 2013 mělo být navýšeno na 129,5 mld. Kč (druhý návrh počítá jen s 117,4 
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mld. Kč), díky navýšení dojde ke snížení dotačních prostředků na národní úrovni 
(zatím není jasné, kterých programů se dotkne, ale nejvíce se jedná o 
ministerstva zemědělství, životního prostředí a pro místní rozvoj), u cca 400 obcí 
dojde k poklesu daňových příjmů do rozpočtů vzhledem k poměru katastrální 
výměry a počtu obyvatel (kompenzace nejsou řešeny), rozpočtový výbor PSP ČR 
doporučil provázání obou tisků a jejich projednání ve 2. a 3. čtení na mimořádné 
červencové schůzi, pokud bude návrh zákona o RUD schválen, může dojít 
k navýšení daňových příjmů města Čelákovic o 6-18 mil. Kč 

 
12) Návrh na jmenování kontrolních skupin k zajištění kontrolní činnosti finančního výboru 

Zastupitelstva města Čelákovic – finanční (dotační) prostředky v oblasti sportu, Fond rozvoje 
bydlení Města Čelákovice, Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o. 

• předseda FV informoval o návrhu kontrolní činnosti FV a zdůvodnil, proč jsou 
v první fázi doporučeny kontroly v oblasti dotací, FRB a Q-Bytu, přítomní vyslovili 
souhlas se zahájením kontrolní činnosti 

• zápisy o kontrole budou projednávány postupně na příštích schůzích FV 
 
Návrh usnesení:  FV jmenuje kontrolní skupinu pro zajišt ění kontroly ve v ěci 
nakládání s finan čními (dota čními) prost ředky v oblasti sportu ve složení 
Ing. Petr Studni čka – p ředseda, Ing. Ji ří Drahovzal, Jana Mare čková – 
členové. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (pí Marečková) 
Návrh byl p řijat. 
 
Návrh usnesení:  FV jmenuje kontrolní skupinu pro zajišt ění kontroly Fondu 
rozvoje bydlení M ěsta Čelákovic ve složení Stanislav Jonáš – p ředseda, Ing. 
Petr Studni čka, Jana Mare čková – členové. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (pí Marečková) 
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení:  FV jmenuje kontrolní skupinu pro zajišt ění kontroly Q-Byt 
Čelákovice, spol. s r.o. ve složení Ing. Markéta Rei siegelová – p ředsedkyn ě, 
Ing. Miloslav Uhlí ř, Ing. Václav Vlasák – členové. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (pí Marečková) 
Návrh byl p řijat. 

 
13) Návrh statutu a jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Čelákovic 

• předseda FV předložil návrh statutu a jednacího řádu výborů Zastupitelstva města 
Čelákovic, který by měl nahradit v současné době platný Jednací řád výborů 
Zastupitelstva města Čelákovic I/4/2005 ze dne 30. 6. 2005, rovněž byla podána 
informace, že návrh statutu a jednacího řádu bude zaslán k připomínkám i 
ostatním předsedům výborů a kompromisní návrh bude předložen k posouzení 
ZM na zářijové zasedání 

• členové FV diskutovali o problematice nepřítomnosti členů a jejich neomluvené 
absenci v souvislosti s odpovídající sankcí, posuzováním intenzity přítomnosti na 
schůzi výboru a problematikou odměňování členů výboru z rozpočtu města 
 

14) Diskuse, různé 
• členové FV diskutovali o zhoršující se finanční situaci obyvatel města (počet 

obyvatel s trvalým bydlištěm na radnici, počet vyhlášených exekucí v Čelákovicích 
– aktuálně dle informace Ing. Uhlíře 46 exekucí na rodinné domy, 15 exekucí na 
byty a 60 exekucí na pozemky), pozornost byla věnována i zhoršující se sociální 
situaci obyvatel v bytech v Milovicích 

• předseda FV informoval, že příští schůze FV č. 11/2012 se uskuteční ve středu dne 
17. 10. 2012 od 18:00 hod. 

 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 21:50 hodin. 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 15. 6. 2012 


