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ZÁPIS Č. 14/2013  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

10. 4. 2013 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Jonáš Stanislav, Knobová Veronika, Mgr., Marečková Jana, 

Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Omluveni:  Reisiegelová Markéta, Ing. 
Hosté: J. T. (18:00 – 20:15 hod.), M. K., Ing. (19:00 – 19:20 hod.) 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Informace o rezignaci člena finančního výboru 
4) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
5) Místní akční skupina Střední Polabí – žádost o dotaci ze SZIF, změna právní formy, návrh 

výše členských příspěvků 
6) Zhodnocení rozpočtu města 2012 
7) Průběžné plnění rozpočtu 01-02/2013 
8) Úpravy rozpočtu města č. 1, 2/2013 
9) Výkaz zisku a ztráty města za rok 2012 
10) Městské muzeum v Čelákovicích – udělení pokuty 
11) Návrh kontrolní zprávy k Pečovatelské službě města Čelákovic 
12) Problematika místních poplatků 
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 3. 4. 2013 včetně všech 
podkladových materiálů 

• žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na de n 10. 4. 2013. 
 Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl p řijat. 

 
3) Informace o rezignaci člena finančního výboru 

• předseda FV informoval, že člen FV Ing. Lupa rezignoval na svou funkci 
písemným oznámením dne 5. 4. 2013 z důvodu časové zaneprázdněnosti a 
členům finančního výboru popřál mnoho zdaru v další práci 
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4) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
• předseda FV uvedl, že ZM č. 19/2013 dne 6. 2. 2013 svými usneseními č. 3.4.1-

3.4.5 zrušilo Fond rozvoje bydlení města Čelákovic a schválilo použití volných 
finančních prostředků na budoucí investice a dále usnesením č. 6 schválilo dotaci 
na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 90.000 Kč, zároveň ZM neschválilo 
úpravu rozpočtu č. 1/2013 

• na základě žádosti Mgr. Knobové je upraveno její pracovní zařazení v rámci 
Krajského úřadu Středočeského kraje, proto se bod 3) zápisu č. 13/2013 mění 
takto: „Mgr. Veronika Knobová působí v odboru regionálního rozvoje KÚSK a ve 
své gesci se mj. zabývá OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.“ 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje upravený zápis č. 13/2013 ze dne 30. 1. 2013.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
5) Místní akční skupina Střední Polabí – žádost o dotaci ze SZIF, změna právní formy, 

návrh výše členských příspěvků  
• předseda Výboru MAS p. T. J. podal informace o vzniku MAS, která je 

občanským sdružením, popsal kolektivní orgány MAS a uvedl, jakým procesem 
prochází podaná žádost o dotaci pro nově vznikající MAS na Státním 
zemědělském intervenčním fondu 

• dále byli členové FV informováni o nutnosti změny právní formy z o. s. na o. p. s. 
v souvislosti s legislativními změnami a usnesením ZM, MAS fungují na základě 
metody LEADER a jsou financovány především prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova (v současném i budoucím programovacím období EU) 

• v ČR funguje cca 180 MAS, z toho cca 160 je organizováno v Národní síti MAS a 
1/10 z nich působí ve Středočeském kraji 

• popsán byl proces dotačního řízení a diskuse se vedla o výši členských 
příspěvků, RM doporučila ZM schválit roční příspěvek ve výši 5 Kč/občan za 
veřejný sektor (v případě Čelákovic se jedná o částku cca 60.000 Kč/rok), dále 
byly kladeny dotazy týkající se rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti za 
činnost MAS z pohledu nakládání s finančními prostředky, spolupráce s již 
existujícími MAS (nyní Podlipansko, Pošembeří) a byla podána informace o 
účasti zástupců MAS Střední Polabí na Krajském plénu MAS Středočeského 
kraje dne 5. 4. 2013 

• Město Čelákovice podobně přispívalo např. Zlatému pruhu Polabí, ale ve vztahu 
k MAS jsou očekávány větší přínosy a efekty ze společné spolupráce 

 
6) Zhodnocení rozpočtu města 2012 

• v 19:00 hod. se dostavil na schůzi FV Ing. M. 
• dotazy člena FV Ing. Drahovzala zodpověděl Ing. M. v písemné podobě, jednalo 

se např. o místní poplatek z ubytovací kapacity (vycházelo se z plánu roku 2011), 
správní poplatky (ovlivněno změnami u výherních hracích přístrojů) či nákupy 
nehmotného majetku (realizace územního plánu probíhá kompletně až v roce 
2013) 

• zvláštní dotaz se týkal dotace na Revitalizaci náměstí 5. května z ROP Střední 
Čechy – dosud nebyla tato dotace připsána na účet města a probíhá externí 
kontrola projektu 

 
7) Průběžné plnění rozpočtu 01-02/2013  

• bod byl podán pro informaci, vzhledem k výsledkům teprve za první dva měsíce 
letošního roku nebyly položeny žádné dotazy 

 
8) Úpravy rozpočtu města č. 1, 2/2013 

• úprava rozpočtu č. 1/2013 – nebyly položeny žádné dotazy, FV již byla 
projednána v lednu t. r. 

• úprava rozpočtu č. 2/2013 – je zakomponováno přijetí dotace na akci 
Cyklostezka přes Labe v Čelákovicích ze SFDI ve výši 10 mil. Kč, dále byla 
členům FV poskytnuta informace týkající se bilance VaK Mladá Boleslav, žádné 
další dotazy nebyly položeny 
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Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 2/2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
9) Výkaz zisku a ztráty města za rok 2012 

• Ing. M. uvedl stručný komentář a informoval o připravované vyhlášce, ve které je 
nově upraveno, že zastupitelstva budou nově schvalovat vedle závěrečného účtu 
města i účetní závěrku města a jeho příspěvkových organizací 

 
10) Městské muzeum v Čelákovicích – udělení pokuty 

• v souladu s předchozím usnesením FV byla jeho členům poskytnuta informace o 
Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 22. 3. 2013 ve věci udělení pokuty 
Městskému muzeu v Čelákovicích ve výši 42.000 Kč (č. j. MK 15043/2013 OMG) 

• k tomuto bodu se vyjádřil radní J., který uvedl, že má odlišné stanovisko na rozdíl 
od většiny ostatních členů RM a informoval o usneseních, která RM přijala dne 8. 
4. 2013 (např. proč neproběhlo odvolání ředitele k udělené pokutě v zákonné 
lhůtě, požádat MK ČR o prominutí pokuty) 

• členové FV konstatovali, že není v silách městského muzea řadu nedostatků 
odstranit (nebyl navýšen rozpočet na některé požadavky), radní J. uvedl, že tyto 
nedostatky jsou dlouhodobé, vznikly již v období, kdy funkci ředitele vykonával J. 
Š., avšak současný ředitel Mgr. D. E., dle radního J., nereflektoval upozornění na 
tyto problémy, které adresoval již v roce 2011, a dosud nebyly dílčí nedostatky 
odstraněny 

• členka FV pí Marečková se dotazovala na to, kdo dal podnět k provedení kontroly 
na MK ČR, jak dlouho trvalo zaučování současného ředitele ze strany bývalého 
ředitele, dotazovala se na skutečnost, zda byly nalezeny – dle neověřených 
informací – ztracené sbírky jednoho z významných sochařů a malířů  

• členové FV Ing. Uhlíř a Ing. Vlasák kladli dotazy na skutečnosti, kde je možné 
sbírkové předměty deponovat a jakým způsobem probíhá jejich evidence 
vzhledem k počtu téměř 500.000 kusů 

 
11) Návrh kontrolní zprávy k Pečovatelské službě města Čelákovic 

• předseda kontrolní skupiny Ing. Studnička uvedl k návrhu kontrolní zprávy 
následující: Finanční výbor Zastupitelstva města Čelákovic na schůzi č. 13/2013 
konané dne 30. 1. 2013 přijal následující usnesení: FV jmenuje kontrolní skupinu 
pro zajištění kontroly Pečovatelské služby města Čelákovic ve složení Ing. Petr 
Studnička – předseda, Mgr. Veronika Knobová, Ing. Markéta Reisiegelová – 
členové. 

• kontrola proběhla dne 20. 3. 2013 za účasti vedoucí Pečovatelské služby města 
Čelákovic (PS) Mgr. V. S. v čase 9:00 – 11:15 hod. v Domě s pečovatelskou 
službou (DPS) v Kostelní ulici 

• v obou DPS (Kostelní 26, Na Hrádku 462) je nyní umístěno 38 klientů (ročníky 
1920-1934), s výjimkou dvou manželských párů bydlí všichni v bytě po jednom, 
PS má 8 zaměstnanců na plný pracovní úvazek včetně vedoucí, která je zároveň 
předsedkyní sociální komise Rady města Čelákovic, průměrný věk zaměstnankyň 
je cca 50 let  

• PS je klientům poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku v čase mezi 7:00 
a 16:00 hod., přičemž v současnosti se neuvažuje o rozšíření této doby, v jiné dny 
a časy může služby poskytovat Farní charita Neratovice (FCHN), o některé klienty 
se obě instituce dělí (např. PS zajišťuje dovoz obědu, FCHN zajišťuje úklid 
domácnosti), výhodou FCHN je skutečnost, že může poskytovat i ošetřovatelské 
služby, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, PS poskytuje své služby 
v Čelákovicích, Vyšehořovicích a Nehvizdech 

• Město Čelákovice dotuje činnost PS průměrně 2 miliony Kč ročně 
• z plánovaných investic je možné uvést vybudování bezbariérového přístupu 

(instalace plošiny) od hlavního vchodu v Kostelní ulici či plán na pořízení SOS 
telefonů (cca 250 tis. Kč), kromě významnější (cca 150 tis. Kč) opravy plechové 
střechy domu č. p. 26 a opravy výtahu (cca 100 tis. Kč) č. p. 26, které bude nutné 
realizovat mimo plán v nejbližších letech, je třeba počítat s malbami společných 
prostor (40 tis. Kč), nátěry nebo výměnou oken č. p. 462 (cca 225 tis. Kč), 
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obnovou rozvodů vody č. p. 462 (cca 200 tis. Kč) a drobnější údržbou přibližně v 
současném rozsahu 

• klesá počet klientů, kteří mají zájem pečovatelskou službu využívat, protože je 
placená a někteří klienti si umístěním do DPS řeší spíše svou bytovou 
problematiku, z hlediska výše úhrad za pečovatelskou službu platí převážně cca 
500 Kč/měsíc, jediný zájemce platí za měsíční službu 3.000 Kč, což je ve 
srovnání maximální částka, navíc mají klienti nárok k důchodu i na další sociální 
dávky (např. příspěvek na péči), PS má uzavřeno 124 smluv na ambulantní 
služby, z toho je 106 smluv na pedikúru  

• jednou z významných služeb je rozvoz obědů (Čelákovice – 665 obědů/měsíc, 
Vyšehořovice – 96 obědů/měsíc), obědy jsou zajišťovány v ZŠ Kostelní a dle 
informací převažuje kvantita nad jejich kvalitou 

• seznam uchazečů o nájem v DPS je na internetových stránkách zveřejněn 
naposledy za rok 2011, důvodem tohoto stavu je skutečnost, že nejsou evidováni 
žádní uchazeči o umístění v DPS v souvislosti s aktualizací Zásad v roce 2009 

• k přidělení bytu DPS jsou nejvýznamnějšími podmínkami nárok na přiznání 
starobního důchodu, nemožnost vlastnit jakoukoliv jinou nemovitost a uspokojivý 
zdravotní stav (soběstačnost), pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Čelákovice u žadatelů následně provádí sociální šetření 

• zatímco dříve byly vybírány dary (zpravidla 50.000 Kč/osoba – zdůvodňováno 
nutnou údržbou bytů před novým přidělením) za umístění do DPS, tyto byly v roce 
2012 zrušeny, dary od zájemců o umístění v DPS jsou označeny analyticky, 
nejsou vedeny na zvláštním účtu, reinvestování darů pro potřeby DPS schvalovala 
RM a zbývá dočerpat částku 1.684.518 Kč 

• V DPS v Kostelní ulici je uplatňována od roku 2002 cena nájemného ve výši 16,90 
Kč/m2 (celková podlahová plocha 663,88 m2, 30 bytů a zázemí PS) a Na Hrádku 
cena nájemného ve výši 28 Kč/m2 (celková podlahová plocha 317,67 m2, 8 bytů) 

• ze zápisů sociální komise RM vyplývá, že sociální komise se věnuje problematice 
PS a DPS pravidelně, přičemž nejčastějším tématem je vyřizování žádostí o 
umístění do DPS 

• členové FV vedli diskusi nad nutností poskytování služeb typu pedikúry a masáží 
právě ze strany PS z hlediska jejich postavení na konkurenčním trhu 

• z informací, které byly sděleny během osobního jednání vedoucí PS, finanční 
výbor oceňuje aktivity PS při pomoci s péčí o v roce 2011 narozená trojčata žijící 
v Čelákovicích 
 

Návrh usnesení:  
1) FV doporu čuje ZM, aby pe čovatelskou službu ve m ěstě zajiš ťovala 

dominantn ě Pečovatelská služba m ěsta Čelákovic ve spolupráci s dalším 
poskytovatelem pe čovatelských a ošet řovatelských služeb (nyní nap ř. Farní 
charita Neratovice). 

2) FV apeluje na ZM, aby vy řešilo problematiku dar ů poskytnutých uchaze či 
k umíst ění do Dom ů s pečovatelskou službou vedených analyticky v rámci 
rozpo čtu m ěsta. Tyto dary dosahují výše 1.684.518 K č. 

3) FV doporu čuje zvýšit nájemné v bytech Dom ů s pečovatelskou službou. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
12) Problematika místních poplatků 

• byla vedena diskuse obecně k fyzické kontrole finančních příjmů v jednotlivých 
organizacích ze strany města (např. nevystavování vstupenek v městském 
bazénu, kontrola počtu platících klientů využívajících služby pečovatelské služby, 
např. masáže, pedikúra) ad. 

• bylo doporučeno provést revizi všech platných ceníků (např. Pečovatelská 
služba, Technické služby, Městský bazén, Městské muzeum), ale i dalších 
poplatků (vyhláška o místních poplatcích, odtahy vozidel apod.) a zabývat se 
touto problematikou na některé z příštích schůzí FV 
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13) Diskuse, různé 
• člen FV Ing. Drahovzal požádal, aby na schůzi FV č. 15/2013 byly podány aktuální 

informace o dotačních titulech Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích 
(ROP Střední Čechy) a Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích (SFDI), bylo 
doporučeno pozvat na schůzi vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice Ing. 
T. 

• předseda FV sdělil, že příští schůze FV č. 15/2013 se uskuteční ve středu dne 12. 
6. 2013 od 18:00 hod. 

 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:15 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 11. 4. 2013 
 
 
 
 


