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ZÁPIS Č. 12/2012  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

28. 11. 2012 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Jonáš Stanislav, Lupa Martin, Ing., Marečková Jana (do 20:33 hod..), 

Reisiegelová Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Omluveni:  Kubíček Petr 
Hosté: B. J., M. K., Ing., P. J., Ing., T. K. 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Informace o rezignaci člena finančního výboru 
4) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
5) Informace k Zásadám o poskytování finančních prostředků a k Městské sauně 

v Čelákovicích 
6) Informace k hospodaření Technických služeb města Čelákovic 
7) Návrh na jmenování kontrolní skupiny k zajištění kontrolní činnosti finančního výboru 

Zastupitelstva města Čelákovic – Technické služby města Čelákovic  
8) Průběžné plnění rozpočtu 01-10/2012 
9) Úpravy rozpočtu č. 13, 14, 15/2012 
10) Návrh kontrolní zprávy k Fondu rozvoje bydlení 
11) Návrh kontrolní zprávy k dotacím sportovním subjektům 
12) Návrh rozpočtu města pro rok 2013 
13)   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 21. 11. 2012, dodatečné materiály 
k vybraným bodům programu byly rozeslány ve dnech 22. a 23. 11. 2012 

• žádné změny ani úpravy programu nebyly navrženy 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na de n 28. 11. 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) Informace o rezignaci člena finančního výboru 
• předseda FV informoval, že dne 31. 10. 2012 rezignoval z důvodu časové 

vytíženosti na svou funkci člen FV p. Kubíček 
• tajemník MěÚ sdělil, že zatím nepřišel oficiální rezignační dopis; MO ČSSD 

Čelákovice nominovala na funkci členky FV Mgr. V. K. – agendou členství by se 
mělo zabývat ZM dne 12. 12. 2012 a předseda FV zajistí administrativní dořešení 
rezignace a nové nominace 

 
4) Kontrola zápisu a plnění usnesení 

• předseda FV informoval, že o problematice Městského muzea v Čelákovicích – na 
základě žádosti členů FV byl rozeslán platební výměr Finančního úřadu Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav a protokol o výsledku kontroly Ministerstva kultury ČR, 
žádné další podklady nebyly zatím na městský úřad doručeny, nyní se touto 
problematikou bude zabývat Policie ČR a dále pak Česká správa sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovny 

• Ing. Drahovzal – doměřená daň a penále se mu zdá nízké, doporučuje obrátit se 
na Generální finanční ředitelství, které by mělo celou záležitost prověřit 
komplexně 

• starosta – finanční úřad se zabýval kontrolou pouze za období od 1. 1. do 31. 12. 
2009 a uznal, že daně byly odváděny špatně; přestože byl finančnímu úřadu 
poskytnut audit monitorující mzdovou agendu od roku 2006, byl zkoumán 
výhradně rok 2009; starosta inicioval vytvoření pracovní skupiny složené ze 
zastupitelů, která se bude zabývat návrhem střednědobé koncepce rozvoje 
městského muzea, kterou zpracovává jeho ředitel 

• předseda FV informoval, že z 3 kontrolních zpráv budou projednávány 2, kontrolní 
zpráva týkající se společnosti Q-Byt Čelákovice bude projednána po dohodě 
s předsedkyní kontrolní skupiny po jejím celkovém dokončení 

• Ing. Vlasák – dotazoval se, proč nejsou zveřejňovány zápisy ze schůzí FV na 
internetových stránkách města 

• předseda FV – zápisy na internetových stránkách jsou zveřejňovány ve chvíli, kdy 
jsou řádně projednány zastupitelstvem města; dodal, že důsledně kontroluje jejich 
zveřejňování v upravené verzi 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 11/2012 ze dne 17. 10. 2012.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
5) Informace k Zásadám o poskytování finančních příspěvků a k Městské sauně v 

Čelákovicích 
• v 18:15 hod. se na schůzi FV dostavil p. Baran, který členy FV seznámil se 

změnami v Zásadách o poskytování finančních příspěvků platných pro rok 2013 
(vyjmutí osadních výborů, prodloužení lhůty pro vyúčtování dotace u časově 
omezených akcí, poskytování zpravidla jedné dotace v průběhu roku, sjednocení 
požadavků na vyúčtování dotací za roční činnost, povinnost vypořádání všech 
pohledávek žadatele vůči městu) 

• předseda FV uvítal upřesnění týkající se činnosti podatelny městského úřadu 
v pondělí dne 31. 12. 2012 – jedná se o poslední termín, do kdy mohou být 
žádosti o poskytnutí dotace odevzdány; úřední den je zrušen, ale podatelna bude 
v poslední kalendářní den letošního roku fungovat do 14:00 hod. 

• ve věci Městské sauny předseda FV sdělil, že na schůzi zval p. Š., který se 
z důvodu služební cesty do zahraniční z jednání omluvil, na otázky Ing. 
Drahovzala odpověděl přímo na schůzi FV tajemník MěÚ p. B. 

• tajemník MěÚ konstatoval, že bylo uhrazeno nájemné za měsíce říjen a listopad 
(2x 21.500 Kč), dne 21. 11. 2012 byly uhrazeny dvě faktury ve výši 135.525 Kč 
(na vrub města šlo 28.000 Kč), dále uvedl, že opravy realizuje nájemce a 
investice provádí město, uvedl, že ve zveřejněném záměru mělo město řadu 
podmínek (převzetí personálu, dodržení permanentek, dodržení výše vstupného) 

• starosta doplnil, že RM bude projednávat návrh na odpuštění nájemného za září 
vzhledem ke stavebním pracím v sauně a nemožnosti provozu v uvedeném 
měsíci, konstatoval, že prominutí nájemného v celé výši je nepřijatelné 
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• dále se diskutovalo o realizaci investičních akcí v průběhu letní odstávky (návrh 
úprav bude projednávat komise rozvoje města), investice by byla „odbydlena“ až 
do 80 % její původní výše 

• členové FV žádají předsedu FV, aby zajistil od Ing. T., vedoucího odboru 
hospodářského MěÚ, zásadní podkladové materiály k problematice pronájmu 
městské sauny 
 
Návrh usnesení: FV požaduje p ředložit kompletní nabídky na provedení 
stavebních prací a faktury týkající se oprav v M ěstské saun ě v Čelákovicích 
včetně rozpisu provedených prací od zahájení provozu saun y v roce 2012 
novým nájemcem.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
6) Informace k hospodaření Technických služeb města Čelákovic 

• v 19:00 hod. se na schůzi FV dostavil ředitel TS p. T., uvedl, že před 20 lety 
hospodařily TS s 8 mil. Kč, dnes s 22 mil. Kč (v roce 2008 24 mil. Kč příspěvek + 
4 mil. Kč výdělek, v roce 2009 snížení příspěvku o 20 %, navíc klesají i tržby 
z výdělku, např. za vytříděné plasty), dále uvedl problematiku částky určené na 
pokrytí nevracené DPH (cca 1 mil. Kč), kdy by tuto částku mělo platit město, ale 
TS městu nefakturují a jsou tak konečným spotřebitelem 

• díky výši příspěvku nedokážou TS naplnit fond rozvoje a fond investiční a není 
možné zajistit ani prostou obnovu majetku, průběžně žádají o investice, které 
nejsou zařazovány do rozpočtu města, naposledy byl před 4 roky pořízen nový 
zametací vůz, od té doby nebylo pořízení nic nového, TS se snaží o získání 
dotace (např. na svozový vůz s ramenným nosičem) 

• vyjma pracovníků sběrného dvoru a třídící linky se počet fyzických pracovníků 
nezměnil, v oblasti mezd jsou úspory velmi omezené (postupuje se dle zákona o 
mzdách a katalogu funkcí a prací) s výjimkou ředitele, stavy zaměstnanců se drží 
tak, aby byli zaměstnatelní v průběhu celého kalendářního roku 

• po odečtení všech povinných plateb (mzdy, elektřina za veřejné osvětlení apod.) 
zbývají TS 2 mil. Kč na provozní činnost, navíc některé činnosti zaměstnanci TS 
dělat dokážou nebo dokonce nesmí, každoročně po dohodě s městem dostávají 
TS zvýšený příspěvek za práce, které provádějí navíc nad rámec svých 
povinností (např. deponii /sáňkovací kopec/ TS zrealizovaly cca za 500 tis. Kč, 
jiné firmy nabízely nejnižší částky od 1,2 mil. Kč) 

• ředitel TS apeloval především na havarijní stav veřejného osvětlení v lokalitách 
V Prokopě, stará Jiřina, Záluží, J. A. Komenského, v řadě případů je osvětlení 
staré i 40 let (stožáry, kabelové vedení), se zastaralou technikou a dalšími 
problémy byl odhadnut skrytý vnitřní dluh TS ve výši cca 40 mil Kč (veřejné 
osvětlení – 30 mil Kč, technika 10 mil. Kč), bylo upozorněno i na problémy 
s výběrovými řízeními, kdy stěžejním kritériem je výše ceny (v řadě případů pak 
rostou náklady na opravy a údržbu techniky), město se rozrostlo o 1/3 plochy a 
chybí i pasporty zeleně a komunikací (jejich zpracování vyjde na cca 4 mil. Kč) 

• diskutováno bylo i stále se zhoršující chování občanů (např. vysypávání 
posekané trávy a listí před jejich dům apod.) či provoz chaty v Dědově (srubový 
objekt v záplavové oblasti – v průběhu 20 let 3x vytopeno, suchý záchod, není 
vybudován odpad ani neexistuje zdroj pitné vody), řešen byl i problém letního 
dětského tábora v Miličíně (jeho využívání a finanční kompenzace) 

• Ing. Vlasák – uvedl, že je přesvědčen z finančního hlediska o neefektivnosti 
provozů chat Huť a Dědov a tábora v Miličíně 

• pí Marečková – požádala, aby v ZMČ byla publikována informace o možnosti 
rekreačního pobytu na městské chatě Huť, protože informace zveřejněná na 
internetu není pro řadu občanů dostačující 

 
7) Návrh na jmenování kontrolní skupiny k zajištění kontrolní činnosti finančního výboru 

Zastupitelstva města Čelákovic – Technické služby města Čelákovic  
• členové FV se dohodli, vzhledem k jasně sděleným informacím o hospodaření TS 

ze strany jejich ředitele, že není nutné jmenovat kontrolní skupinu, protože TS 
zatěžuje především skrytý vnitřní dluh (zastaralá technika) 
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8) Průběžné plnění rozpočtu 01-10/2012 

• v 20:00 hod. se na schůzi dostavili Ing. M. a Ing. Pátek 
• členové FV nevznesli k tomuto bodu žádné dotazy 

 
9) Úpravy rozpočtu č. 13, 14, 15/2012 

• členové FV nevznesli k úpravám rozpočtu žádné dotazy, tyto úpravy již byly 
projednány buď ZM, nebo RM 

• Ing. M. doplnil, že do RM připravuje úpravu č. 16/2012 
 

10) Návrh kontrolní zprávy k Fondu rozvoje bydlení 
• v 20:33 hod. opustila schůzi členka FV pí Marečková 
• předseda kontrolní skupiny p. Jonáš uvedl k návrhu kontrolní zprávy následující: 

Finanční výbor Zastupitelstva města Čelákovic na schůzi č. 10/2012 konané dne 
13. 6. 2012 přijal následující usnesení: FV jmenuje kontrolní skupinu pro zajištění 
kontroly Fondu rozvoje bydlení ve složení Stanislav Jonáš – předseda, pí Jana 
Marečková, Ing. Petr Studnička – členové.  
Kontrola proběhla dne 15. 11. 2012 za účasti vedoucího odboru finančního a 
plánovacího Městského úřadu Čelákovice Ing. M. v čase 9:00 – 11:00 hod. 
Z jednání kontrolní skupiny se omluvila pí Jana Marečková. 
Předmětem kontroly byla smluvní dokumentace uzavřená s občany Čelákovic na 
stavební úpravy nebo opravy bytového fondu od roku 2007 do roku 2012.  
Dále byly předloženy účetní sestavy s přehledem splácení jednotlivých půjček, 
z kterých je patrné, že dlužníci řádně splácejí jistinu i úroky.  
Komise konstatuje, že pravidla pro poskytování finanční výpomoci z Fondu 
rozvoje bydlení (FRB) z roku 1997 jsou již mimo reálnou situaci roku 2012 ve 
vztahu ke komerčně poskytovaným úvěrům od bank či stavebních spořitelen. 
Agenda FRB je rozsáhlá, byrokratická a časově nepružná v porovnání 
s komerčně poskytovanými úvěry. Ze strany občanů je minimální zájem i 
z důvodů nutnosti ručení (nad 70.000 Kč) nemovitostí.  
Ve FRB bude k datu 31. 12. 2012 předpokládaná hodnota cca 6.800.000 Kč (po 
zaplacení splátek za 4Q/2012). V současné době nelze tyto finance jinak využít, 
než pro účely FRB a tudíž leží tyto „ladem“.  
Z kontroly jednotlivé smluvní dokumentace vyplynuly tyto poznatky: 

1) každá složka obsahovala smlouvu uzavřenou mezi věřitelem a dlužníkem 
(dlužníky) s příslušnými podpisy smluvních stran; 

2) dále obsahovala souhrnný list s výtahem nejdůležitějších smluvních údajů 
– celkovou výši částky půjčky, datum začátku splácení, počet splátek, 
dobu v letech, na jakou je smlouva uzavřena, úrokovou sazbu atd.; 

3) v případě částek nad 70.000 Kč byl doložen i vklad zástavního práva 
k nemovitosti zřízený pro město Čelákovice jako zástavní instrument.  

• členové FV se dotazovali, zda je kontrolována účelnost poskytnuté dotace – je 
realizována pouze na základě předložených faktur, nikoliv fyzickou kontrolou 

• členové FV se shodli, že pokud ZM schválí doporučená usnesení, měl by být 
starosta města pověřen kroky k postupnému ukončení programu FRB 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM, vzhledem k faktu, že M ěsto Čelákovice 
nemá bankovní licenci pro poskytování úv ěrů na komer ční bázi, program 
výb ěrových řízení FRB s rokem 2012 ukon čit a pro rok 2013 již další 
výb ěrové řízení nevypisovat a nechat pouze dob ěhnout splácení aktuáln ě 
uzav řených smluv.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM, v p řípadě ukon čení programu FRB, 
začlenit nakumulované finan ční prost ředky do rozpo čtu m ěsta do investi ční 
části, a to nejpozd ěji do roku 2014, aby byla dodržena podstata takto 
vytvo řených prost ředků 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 
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Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM ukon čit program FRB.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
11) Návrh kontrolní zprávy k dotacím sportovním subjektům 

• předseda kontrolní skupiny Ing. Studnička uvedl k návrhu kontrolní zprávy 
následující: 
Finanční výbor Zastupitelstva města Čelákovic na schůzi č. 10/2012 konané dne 
13. 6. 2012 přijal následující usnesení: FV jmenuje kontrolní skupinu pro zajištění 
kontroly ve věci nakládání s finančními (dotačními) prostředky v oblasti sportu ve 
složení Ing. Petr Studnička – předseda, Ing. Jiří Drahovzal, pí Jana Marečková – 
členové.  
Kontrola nakládání s finančními (dotačními) prostředky v oblasti sportu byla 
provedena namátkovým způsobem za sledovaný rok 2011, a to s využitím 
sekundárních informačních zdrojů, z nichž nejvýznamnější jsou Zásady města 
Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, 
kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit (schváleny usnesením RM 
19/6.1/2011 ze dne 6. 10. 2011), zápis č. 9/2012 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 11. 4. 2012, e-mail tajemníka MěÚ 
Čelákovice p. B. ze dne 1. 11. 2012 (dle usnesení ZM 16/2012/3.4 ze dne 1. 10. 
2012). 
Dále se uskutečnilo osobní jednání s vedoucí odboru školství, informací a kultury 
MěÚ Čelákovice pí V. dne 15. 11. 2012, na kterém byly ve fyzické podobě 
předloženy žádosti o dotaci včetně jejich vyúčtování. 
V rámci provedené kontroly FV konstatuje, že dotace za rok 2011 nebyly 
posuzovány dle Zásad. Ty nabyly účinnosti teprve v listopadu 2011 a vztahují se 
tedy až na dotace poskytnuté pro letošní rok (2012). Na podporu sportu byla 
z rozpočtu města v roce 2011 vynaložena částka 1.105.000 Kč. 
Poskytování i vyúčtování dotací za rok 2011 se tak řídilo zaběhnutými pravidly 
z předchozích období. O poskytnutí příspěvku rozhodovaly příslušné kolektivní 
orgány obce, administrativně zajišťovaly dotační řízení OŠIK a OFaP. Podklady 
jsou vedeny řádně, v souladu se zákonnými i interními předpisy MěÚ. 
FV konstatuje, že poprvé bude možné kontrolovat správnost vyúčtování dotací 
dle platných Zásad až v roce 2013 (zpětně pro dotace poskytnuté pro rok 2012). 
FV (s výjimkou Ing. Vlasáka) vítá skutečnost, že došlo k úpravě Zásad ve 
srovnání let 2012/2013, kdy především byla prodloužena lhůta pro vyúčtování 
dotací poskytnutých na časově omezenou akci (původně 30, nově 60 dnů). Navíc 
se nově platné Zásady nevztahují na činnost osadních výborů (nejsou o. s. jako 
např. sportovní subjekty a jejich činnost bude hrazena z jiné rozpočtové kapitoly 
v rámci útvarů samosprávy). 
FV si je plně vědom skutečnosti, že v rámci platných Zásad není v čl. III Postup 
dotačního řízení uvedeno vymezení jeho působnosti, přesto se na doporučení KV 
a v souladu se zákonem kontrolou dotací poskytnutých sportovním subjektům 
zabýval. 
Jak vyplývá i ze stanoviska OFaP, na základě provedené kontroly lze 
konstatovat, že: 

1) některé dotace mají nekonkrétní účel pro její poskytnutí (např. VSC, SK 
Union); 

2) některé činnosti nekorespondují s podstatnou činností žadatele (např. 
Orka florbal x ples); 

3) některé dodané doklady buď nekorespondují s projektem (např. SK 
Záluží) anebo korespondují jen částečně (např. Tenisový klub). 

Celkově je možné konstatovat, že v době schvalování a poskytování dotací pro 
rok 2011 jsou předložená vyúčtování dotací sportovním subjektům v pořádku.  
V rámci provedené kontroly se diskutovalo o vztahu Smluv o poskytnutí dotace a 
Zásad, přičemž bylo jednoznačně konstatováno, že Zásady jsou jednotlivým 
smlouvám nadřazeny. 
Dlouhodobým problémem je efektivní kontrola aktivní členské základny, kdy 
rozhodující je znění stanov příslušných občanských sdružení a záleží na 
rozhodném okamžiku, kdy je dotyčný členem či již členství zaniklo, resp. bylo 
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pozastaveno. FV je názoru, že komise RM pro kulturu, sport a cestovní ruch by se 
měla zabývat metodikou, jak sledovat aktivní členskou základnu, která výrazně 
ovlivňuje výši přidělovaných dotací. 
Z jazykového hlediska se kontrolní skupina shodla, že termín „časově omezená 
akce“ by měl být změněn v příštích Zásadách na termín „jednorázová akce“. 
 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM podporovat postup, aby i nadále dotace 
(finan ční příspěvky) z rozpo čtu m ěsta v oblasti sportu (ale i výchovy a 
vzdělávání, kultury a dalších volno časových aktivit) byly poskytovány na 
základ ě platných Zásad pro p říslušný kalendá řní rok.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení: FV vítá prodloužení termínu pro vyú čtován dotace po 
skon čení časov ě omezené akce z p ůvodních t řiceti nov ě na šedesát dn ů a 
vyjmutí osadních výbor ů z platných Zásad.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Vlasák) 
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení: FV preferuje využívání dotací sport ovními subjekty na 
neinvesti ční výdaje (cestovné, zajišt ění sportovního vybavení jednotlivc ů či 
družstev).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje RM prost řednictvím ZM v p řípadě časov ě 
omezených akcí p ředem vymezit výdaje, na které je možné dotaci využí t, a 
to vý čtem a specifikací v usnesení rady m ěsta.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat. 

 
12) Návrh rozpočtu města pro rok 2013 

• návrh rozpočtu je na úřední desce města zveřejněn od 23. 11. 2012 a mohou se 
k němu vyjadřovat občané 

• starosta podal informaci o dotaci na projekt „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“ ze SFDI, dne 29. 11. 2012 se uskuteční předání zbývajících 
podkladů na SFDI, smlouvu o poskytnutí dotace bude schvalovat ZM dne 12. 12. 
2012, Město požádá o převod prostředků do roku 2013 (SFDI je jediný státní 
fond, kde je převod prostředků mezi jednotlivými roky možný), dotační prostředky 
proplácí SFDI zpětně dle realizovaných stavebních prací 

• Ing. Uhlíř, Ing. Vlasák – návrh rozpočtu je de facto stejný jako pro rok 2012, jen 
největší investiční akcí je tentokrát lávka, při rozhodování je pro nás důležité mít 
informace o poskytnutí dotace ze SFDI na lávku 

• starosta upozornil, že zdymadla budou uzavřena k 28. 2. 2013 (v závislosti na 
aktuálních klimatických podmínkách), již nyní se předává staveniště, ale vliv na 
jezovou lávku, kam má přístup veřejnost, bude mít stavba až v březnu 2013, 
očekává se, že lávka bude zpřístupněna veřejnosti v říjnu 2013, tzn., že v období 
03-10/2013 zajistí město přívoz, aby po dobu cca 6 měsíců bylo zajištěno 
propojení obou břehů Labe, náklady na přívoz jsou odhadovány ve výši cca 100 
tis. Kč/měsíc, předpokládaná provozní doba Po-Ne 7-19 hod., v měsících 
červenci, srpnu a září v Pá-Ne prodloužená 7-21 hod., platby za převoz se budou 
pohybovat mezi 0-20 Kč 

• další úsporu se pokusí město získat vypsáním výběrového řízení na svoz odpadu 
(zadávací dokumentaci by měla RM schvalovat v 02/2013), ZM bude projednávat 
návrh vyhlášky na zvýšení poplatku za svoz odpadu pro rok 2013 ve výši 516 Kč 

• v položce nespecifikovaná rezerva je většina prostředků vázaných (např. Pod 
Přerovskou cestou II, Fond rozvoje bydlení) 

• předseda FV shrnul, že návrh rozpočtu pro rok 2013 počítá s příjmy ve výši 190,1 
mil. Kč, s výdaji ve výši 202,9 mil. Kč a financováním ve výši 12,8 mil. Kč 
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• starosta uvedl, že svolal pracovní zastupitelstvo k návrhu rozpočtu, které se 
uskuteční dne 6. 12. 2012 od 18:00 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ a 
pozval na jeho jednání i členy FV 

 
Návrh usnesení: FV bere na v ědomí zprávu starosty ve v ěci poskytnutí 
dotace ze SFDI na realizaci projektu „Cyklistická s tezka p řes Labe 
v Čelákovicích“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit rozpo čet města pro rok 2013.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat. 

 
13) Diskuse, různé 

• Ing. Vlasák – doporučil, aby v návrhu rozpočtu pro rok 2014 byl navýšen 
příspěvek na činnost TS (obnova veřejného osvětlení, obnova techniky) 

• Ing. Uhlíř – zdůraznil, že pro rozpočet 2013 je klíčové získání dotace ze SFDI 
• předseda FV v závěru navrhl termíny schůzí FV pro rok 2013 (vždy středa od 

18:00 hod.) s ohledem na předpokládané termíny zasedání ZM s tím, že 
mimořádné schůze FV se budou případně konat v závislosti na usneseních ZM a 
aktuální situace 

Pořadí 
schůze 

Termín 
schůze FV 

Zaměření Pro sch ůzi 
zastupitelstva m ěsta 

13/2013 30. 01. 2013 Rozpočet města 2012 (dokončení) 13. 02. 2013 
14/2013 10. 04. 2013 Kontrolní zpráva ke Q-Byt Čelákovice 24. 04. 2013 
15/2013 12. 06. 2013 Závěrečný účet města za rok 2012 26. 06. 2013 
16/2013 11. 09. 2013 Analýza hospodaření organizací 25. 09. 2013 
17/2013 27. 11. 2013 Návrh rozpočtu města pro rok 2014 18. 12. 2013 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje termíny řádných sch ůzí FV v roce 2013 ve 
dnech 30. 1., 10. 4. 12. 6., 11. 9. a 27. 11. 2013.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat. 

 
 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 21:35 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 29. 11. 2012 
 
 
 
 
 


