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ZÁPIS Č. 09/2012  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

11. 4. 2012 

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

Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Omluveni:  Kubíček Petr (od 20:27 hod.), Š. J. (zván jako host) 
Neomluven: Machačka Pavel  
Hosté: B. J., E. D., Mgr., K. P., Mgr., M. K., Ing., R. J., Ing., S. M., Mgr., V. M., Ž. M. 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Průběžné plnění rozpočtu 01-02/2012 
5) Úprava rozpočtu č. 3/2012 
6) Jednotný vizuální styl Města Čelákovic (usnesení ZM č. 12/2012/5.6 ze dne 29. 2. 2012) 
7) Aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek Města Čelákovic 
8) Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o. 
9) Jmenování pracovní skupiny ve věci Městského muzea v Čelákovicích (usnesení ZM č. 

12/2012/4.1 a 4.2 ze dne 29. 2. 2012) 
10) Kulturní dům Čelákovice 
11) Poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 

volnočasových aktivit 
12) 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 27. 3. 2012  
• žádné změny ani úpravy programu nebyly navrženy, předseda FV pouze 

vysvětlil, že původně plánovaná společná schůze s KV se neuskuteční a 
společné body (např. jednotný vizuální styl, městské muzeum) budou 
projednávány vždy na úrovni předsedů obou výborů 

 
 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na de n 11. 4. 2012. 
 Hlasování: pro 8, 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 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 

dubnovou schůzi FV analýzu Kulturního domu Čelákovice – 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 
ZM 2012/12/4.1: ZM ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru (ve smyslu 
§ 119, odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. c) zákona o obcích) provést prověření 
hospodaření s finančními prostředky v Městském muzeu v Čelákovicích, 
získaných archeologickou činností v letech 2004-2010, které byly a jsou uvedeny 
na samostatném archeologickém účtu muzea s předložením zápisu o kontrole na 
červnové zasedání ZM. 
ZM 2012/12/4.2: ZM ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru provést 
kontrolu všech účetních operací na samostatně vedeném publikačnímu účtu 
v Městském muzeu v Čelákovicích v období 2003-2010 s předložením zápisu o 
kontrole na červnové zasedání ZM. 
ZM 2012/12/5.6: ZM ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru prověřit 
postup ve věci zadání Jednotného vizuálního stylu města Čelákovice, včetně 
prověření škodní události města, kdo je za tento stav zodpovědný, s termínem 
předložení zápisu o kontrole na červnové zasedání ZM. 

• FV se zabýval výše uvedenými usneseními ZM (viz dále) 
   

Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 08/2012 ze dne 15. 2. 2012.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
4) Průběžné plnění rozpočtu 01-02/2012 

• dotazy byly směrovány na výkyvy v oblasti bytového hospodářství (vyrovnají se 
v průběhu roku), na místní poplatky a na nárůst odměn zastupitelům 

• Ing. Vlasák zašle Ing. M. dotazy týkající se plnění rozpočtu, který mu přímo zašle 
odpověď 

 
5) Úprava rozpočtu č. 3/2012 

• diskuse se vedla o klavíru pro ZUŠ (Město přispívá do investičního fondu školy) a 
problematice jeho odepisování a o navýšení výdajů na odvodnění komunikace 
v Císařské Kuchyni  
 

Návrh usnesení: Nebylo hlasováno – úpravu č. 3/2012 schválila RM a ZM ji bere 
na vědomí.  

 
6) Jednotný vizuální styl Města Čelákovic 

• FV jasně deklaruje, že se nevyjadřuje ke kvalitě loga, ale k posouzení finanční 
stránky věci a případné škodní události 

• Mgr. K. – v roce 2011 bylo rozhodnuto, že se sjednotí veškeré dokumenty města, 
byl proveden průzkum trhu (kolik platí ostatní města, jakým způsobem styl 
vybírají, jaké částky vydávají) a byla stanovena částka 20-50 tis. Kč (logo 20-30 
tis. Kč, dále merkantilie), zakázka se neřídí zákonem o veřejných zakázkách, ale 
Směrnicí města k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázka 
kategorie C se zadává 1 dodavateli, bylo osloveno několik profesionálních studií 
dne 7. 10. 2011, z poptávkového řízení vyšla jako nejvýhodnější nabídka Studia 
HraNa, spol. s r.o., RM byly předloženy nabídky dne 20. 10. 2011, RM vybrala 
společnost HraNa a s ní byla podepsána Smlouva (usnesení RM 4.6.1 a 4.6.2, 
podpis smlouvy ze strany Města dne 27. 10. 2011) 

• pí Ž. – KV obdržel vyjádření úřednic MěÚ Čelákovice (Mgr. K., pí Ž.), ve kterém 
uvádí, že byly věci související s výběrem plněny nad rámec zákona v souladu se 
Směrnicí (e-mail ve stejném znění a se stejnými požadavky byl rozeslán různým 
dodavatelům – § 6 zákona o veřejných zakázkách) 

• p. Kubíček – proč někteří členové RM nevěděli o rozhodování o logu města? 
• pí Ž. – RM odsouhlasila výběr zhotovitele a uzavření Smlouvy o dílo (5 pro, 2 se 

zdrželi), na RM dne 1. 12. 2011 proběhla prezentace Grafického studia HraNa, s. 
r. o., Městu nevznikla žádná škodní událost, nejedná se o zakázku malého 
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rozsahu, bylo postupováno dle interní Směrnice I/8/2011, ze strany ORM byly 
všechny dotazy zodpovězeny a usnesení RM existuje 

• Ing. Drahovzal – faktura vystavena dne 22. 12. 2011 a zaplacena dne 3. 1. 2012 
• Mgr. K. – celý proces ve věci jednotného vizuálního stylu trval cca 6 měsíců 
• Ing. Studnička – poptávkové řízení (e-maily rozeslány dne 7. 10. 2011) nesouvisí 

s v té době aktuálně platnou Směrnicí (účinnost byla k 7. 10. 2011, tedy ke 
stejnému datu, kdy byly rozeslány e-maily v rámci poptávkového řízení 
 

Návrh usnesení:  FV neshledal pochybení v procesu výb ěrového řízení na 
zakázku Jednotný vizuální styl M ěsta Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (pí Marečková) 
Návrh byl p řijat. 

 
Podrobný zápis o kontrole bude předložen v souladu s usnesením ZM na červnovou 
schůzi. 

 
Vzhledem k rychlejšímu vyřizování jednotlivých agend navrhl předseda FV přesunout 
bod 10 za bod 6. 
 
Návrh usnesení:  FV přesunuje bod 10 Kulturní d ům Čelákovice za bod 6 a tím 
dochází k p řečíslování bodu 7 na bod 8, bodu 8 na bod 9, bodu 9 n a bod 10, 
bodu 10 na bod 7, body 11 a 12 se nem ění.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
7) Kulturní dům Čelákovice 

• předseda FV předložil analýzu činnosti Kulturního domu (byla zpracována ve 
spolupráci s vedoucí OŠIK pí V. a řízenými rozhovory s p. P., pí B. a rozeslána 
členům FV dne 27. 3. 2012) 

• FV se shodl, že situace KD není uspokojivá a domnívají se, že je nutné investovat 
do technického vybavení, Ing. Reisiegelová a Ing. Studnička doporučují ponechat 
KD jako příspěvkovou organizaci města, Ing. Uhlíř a Ing. Vlasák upřednostňují 
pronájem KD (minimálně tuto možnost vyzkoušet a zjistit, jaký by byl zájem, Ing. 
Vlasák dokumentoval zkušenosti s podobnou situací na příkladu Českého Brodu) 

• Ing. Vlasák zdůraznil, že se provizorium KD neřeší již cca 20 let a klade si otázku, 
do kdy má smysl, aby Město poskytovalo KD finanční prostředky (efektivnost x 
pronájem) a domnívá se, že stojí za to vyzkoušet najít vhodného nájemce 

• předseda FV konstatoval, že RM dne 5. 4. 2012 na základě doporučení komise 
pro kulturu, sport a cestovní ruch vypsala výběrové řízení na pozici 
ředitele/ředitelky KD, dále uvedl, že třetí variantou je změna právní formy na o. p. 
s. (kulturní zařízení města), ale není udělána podrobnější analýza 

• ačkoliv nebylo přijato žádné usnesení, Ing. Vlasák požádal, aby bylo v zápisu 
uvedeno, že FV nadále doporučuje minimálně vyzkoušet pronájem KD (nemusí 
být nikdo vybrán, nikdo se nepřihlásí atd.), aby se této možnosti Město nezříkalo 

 
8) Aktualizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek Města Čelákovic 

• radní Mgr. Skalický seznámil přítomné s nutností aktualizace Směrnice I/8/2011 
v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (např. 
snížení limitů na dodávky a služby či stavební práce), konstatoval, že v současné 
době neplatí žádná interní Směrnice a nová by měla být schválena RM dne 9. 5. 
2012  

• původní Směrnice byla nastavena velmi tvrdě a do nové Směrnice budou 
zapracovány připomínky ORM i dalších odborů MěÚ Čelákovice, nová Směrnice 
by se zároveň měla implementovat do dalších organizací (např. Q-Byt, Technické 
služby, Městské muzeum) 

• aktualizaci Směrnice zpracovává pí K. z ORM, nejnáročnější je zpracování příloh 
s rozdělením na zakázky ve 3 kategoriích dle částek, dále se řeší např. počet 
oslovovaných subjektů či zahrnování příslušných částek do rozpočtu města před 
vypsáním výběrových řízení 
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9) Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. 
• Ing. Uhlíř předal řediteli B. 10 otázek, na které bude odpovězeno a zároveň 

proběhne osobní setkání Ing. Uhlíře a Ing. Vlasáka s p. B. v termínu po vzájemné 
dohodě 

• řešila se problematika výrazného nárůstu pohledávek města, které spravuje Q-Byt 
(především neuhrazené nájemné), kde došlo k téměř 100 % zhoršení situace – 
mechanismus vymáhání se nezměnil, ale nejsou uzavírány žádné smlouvy na 
dobu neurčitou (max. na 2 roky), RM dává výpovědi z bytů – je nutné přihlížet 
k sociálnímu rozměru, Směrnici pro nakládání s byty má zpracovat místostarosta 
II Ing. Ryneš 

• FV souhlasí s tím, že analýza Q-Byt bude předložena až na říjnovou schůzi, tzn., 
že musí být zpracována a zaslána předsedovi FV nejpozději do 30. 9. 2012 

 
Ve 20:27 hod. opustil s omluvou schůzi FV p. Kubíček. 

 
10) Jmenování pracovní skupiny ve věci Městského muzea v Čelákovicích 

• místostarosta II. Ing. Ryneš seznámil přítomné s problémy týkající hospodaření 
muzea a sdělil, že úkol zadaný FV vznikl na podnět zastupitele Š. 

• ředitel muzea Mgr. E. uvedl, že v organizaci probíhal od roku 2002 každoročně 
audit (Atlas Audit, D. P., Bene Factum, pozn. forenzní audit nebyl nikdy zadán), 
posledně jmenovaná společnost se zaměřila na mzdy a archeologický účet (ve 
srovnání se všemi předchozími na „specifické“ oblasti) 

• členové FV vznesli námitky, co mají kontrolovat, když proběhly audity a nehodlají 
rozporovat jejich výsledky 

• předseda FV ve shodě s ředitelem muzea Mgr. E. konstatovali, že prvotní problém 
vzniká tím, že činnosti muzea vymezuje zřizovací listina, archeologické výzkumy 
se jí vymykají, zřizovatel se v celé historii neodhodlal k jejímu zrušení, čímž 
archeologie probíhala v určitém stínu a nebylo jasné, co se odehrávalo v oblasti 
mezd, audity se zaměřovaly vždy na čerpání příspěvku od zřizovatele, přičemž 
vlastní archeologická činnost dosahovala obratu cca 2 mil. Kč/rok 

• po sdělení informací se přítomní členové FV jednomyslně shodli, že nemá smysl 
jmenovat pracovní skupinu a zatím zahajovat jakoukoliv kontrolní činnost 
v muzeu, ta bude případně zahájena po dodání podkladů k jejich ověření či 
doplnění 

 
Návrh usnesení:  FV požaduje k zajišt ění kontrolní činnosti p ředložit Zprávu o 
výsledku prov ěrky hospoda ření s finan čními prost ředky na archeologickém 
účtu Městského muzea v Čelákovicích za období 2004-2010. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení:  FV požaduje k zajišt ění kontrolní činnosti p ředložit 
Auditorskou zprávu Bene Factum a výsledky kontrol p rovedených v M ěstském 
muzeu v Čelákovicích Okresní správou sociálního zabezpe čení Praha-východ a 
finan čním ú řadem, která bude ukon čena k 30. 4. 2012.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
Podrobný zápis o kontrole bude předložen v souladu s usnesením ZM na červnovou 
schůzi. 

 
11) Poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 

volnočasových aktivit 
• pí V. informovala zevrubně členy FV o nových Zásadách na poskytování dotací 

(finanční příspěvky v podobě neinvestičních dotací), pro rok 2012 požádalo 
celkem 36 subjektů (1 žádost se neposuzovala pro nesplnění požadavků), 
upozornila, že dochází k zvyšování členské základny (2005 – 1.586 členů, 2012 – 
1.820 členů), což souvisí s rozvojem města, upozornila, že není již posuzováno 
kritérium III. na správu majetku, u občanských sdružení je posuzováno 6 kritérií 
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• Ing. Drahovzal – dotazy týkající se členské základny (aktualizace počtu členů, 
věková skladba) 

• dále se diskutovalo o tom, kdo je příjemcem příspěvku a jednoznačně bylo 
konstatováno, že není vázán na trvalé bydliště členů, ale na sídlo příslušného 
klubu či občanského sdružení 

 
Tabulka 1: Finanční prostředky na podporu zájmových aktivit v letech 2004-2012 

Rok Dotace na sport v  tis. K č Dotace na ostatní aktivity v  tis. K č 
2004 900 200 
2005 450 100 
2006 1 050 200 
2007 1 050 200 
2008 1 050 450 
2009 1 050 475 
2010 1 120 400 
2011 1 120 500 
2012 1 100 480 

 
Návrh usnesení:  FV doporu čuje ZM schválit finan ční příspěvky v oblasti 
výchovy a vzd ělávání, kultury, sportu a dalších volno časových aktivit ve zn ění 
předloženém Odborem školství, informací a kultury M ěÚ Čelákovice a 
projednaném komisí pro kulturu, sport a cestovní ru ch Rady m ěsta Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
12) Diskuse, různé 

• předseda FV informoval, že příští schůze FV č. 10/2012 se uskuteční ve středu 
dne 13. 6. 2012 od 18:00 hod. 
 
 
 
 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 21:40 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 12. 4. 2012 
 
 

 


