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ZÁPIS Č. 05/2011  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

5. 10. 2011 

 
 
Přítomni:  Jonáš Stanislav, Machačka Pavel, Marečková Jana (do 18:15 hod. řádně omluvena), 

Reisiegelová Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Hosté: Pátek Josef, Bc., Skalický Marek, Mgr., Beneš Jaroslav 
Omluveni: Drahovzal Jiří, Ing., Kubíček Petr 
 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Úkoly ze schůze zastupitelstva města 
5) Rozbor hospodaření města za období 01-06/2011  
6) Úprava rozpočtu č. 4/2011 
7) Průběžné plnění rozpočtu 01-07/2011 
8) Návrh rozpočtu 2012 – pracovní verze č. 1 
9) Veřejné zakázky města, příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městem 
10) Hospodaření Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. 
11) Vyhláška o místních poplatcích – návrh na úpravy výše poplatků 
12) Daň z nemovitosti – návrh na změnu místního koeficientu 

 
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 23. 9. 2011, doplňující materiály 
(pracovní verze rozpočtu č. 2) dne 3. 10. 2011. Předseda FV navrhl následující 
změny programu: 

o body 1 – 6 projednat beze změny a dále pak bod 9 jako bod 7, bod 10 
jako bod 8, bod 11 jako bod 9, bod 12 jako bod 10, bod 8 jako bod 11 a 
bod 7 jako bod 12 

 žádné další změny programu nebyly navrženy 
 

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 5. 10. 2011. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna pí Marečková 
Návrh byl přijat. 

 
2) Určení zapisovatele 

 za zapisovatele byl navržen předseda FV Ing. Petr Studnička 
 
Návrh usnesení: FV určuje za zapisovatele zápisu Ing. Petra Studničku.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Studnička), nepřítomna pí Marečková 
Návrh byl přijat. 
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3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 úprava znění zápisu FV č. 04/2011, bod 5: „Závěrečný účet města 
nezpracovávala společnost ATLAS AUDIT s. r. o., ta přezkoumávala 
hospodaření města a její zpráva je součástí závěrečného účtu“ (viz e-mail Ing. K. 
M. ze dne 20. 6. 2011) 

 předseda FV navrhl, že schůze FV č. 06/2011 se uskuteční ve středu 9. 11. 2011 
(rozpočtový výhled, návrh rozpočtu města na rok 2012, analýza hospodaření 
příspěvkových organizací) 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 04/2011 ze dne 15. 6. 2011 v upraveném 
znění. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
4) Úkoly ze schůze zastupitelstva města 

 zastupitelstvo města nepověřilo FV žádným úkolem 

 předseda FV předložil členům FV podkladový materiál 7 pro jednání 
Zastupitelstva města Čelákovic 16/2011 dne 7. 9. 2011: Výsledek hospodaření 
Městského muzea v Čelákovicích za rok 2010 – přítomní jednomyslně doporučili 
respektovat názor auditora a daňového poradce a přijmout 2 navržená usnesení 

   
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM postupovat dle pokynů a doporučení auditora a 
daňového poradce. FV doporučuje ZM schválit usnesení ve znění:  
ZM schvaluje: 
1) úhradu ztráty Městského muzea v Čelákovicích za rok 2010 ve výši 259 195,92 

Kč z nerozděleného zisku minulých let. 
2) část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 774 838,35 Kč převést do 

rezervního fondu Městského muzea v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
5) Rozbor hospodaření města za období 01-06/2011 

 FV vzal předložený materiál na vědomí bez připomínek, schváleno ZM dne 7. 9. 
2011 

 
6) Úprava rozpočtu č. 4/2011 

 FV vzal předložený materiál na vědomí bez připomínek, schváleno ZM dne 7. 9. 
2011 
 

7) Veřejné zakázky města, příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městem 

 radní Mgr. Skalický představil návrh Směrnice pro výběrová řízení, která byla 
projednána ZM s doporučením zmírnit vybrané pasáže a následně schválit interní 
materiál RM 

 v první fázi se Směrnice vztahuje na Město Čelákovice, následně bude 
implementována na příspěvkové organizace a organizace zřizované městem 

 v diskusi zaznělo: eliminovat rozdělování zakázek a vést průběžnou evidenci 
zakázek do 40 tis. Kč (Ing. Vlasák), zveřejňování celého procesu výběrového 
řízení na internetu (Mgr. Skalický), sdělení důvodu za předpokladu zrušení 
výběrového řízení, automatické pozvání subjektů, které podaly nabídku (Ing. 
Vlasák) 

 radní Mgr. Skalický seznámil přítomné s výběrovým řízením na firmu zajišťující 
svoz směsného komunálního odpadu – 2 smlouvy byly vypovězeny, doba trvání 
nového kontraktu 8 let 

 
8) Hospodaření Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. 

 člen dozorčí rady Q-Byt Mgr. Skalický uvedl stručnou informaci k hospodaření 
společnosti za 1. pololetí 2011 (tržby nižší od 12 %, náklady nižší o 11 % ve 
srovnání s rokem 2010) 

 v diskusi zaznělo: nutnost hledání finančních rezerv (např. dodavatel plynu) 
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 ředitel J. B. představil členům FV ve stručnosti Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o., 
jehož 100 % vlastníkem je Město Čelákovice, společnost vlastní cca 500 bytů 
v Čelákovicích, 200 bytů v Milovicích a spravuje byty společenství a družstev (cca 
890 bytů), roční obrat osciluje okolo 80 mil. Kč (nejvýznamnější položky – výroba 
tepla, spotřeba plynu), vlastnictví garáží v Milovicích, pronájem 54 kotelen (v 
majetku města, od roku 2011 nutné odepisování, dle informace p. Machačky – 
k 31. 12. 2011 jednorázový odpis, od 1. 1. 2012 průběžné odepisování) 

 v diskusi zaznělo: není zaznamenán nárůst nájmu ani o inflaci u nebytových 
prostor (inflace je minimální, nárůst odpovídá její výši), dlužné nájemné vzrostlo 
v průběhu cca 4 měsíců o dalších 400 tis. Kč (k 10/2011 130 žalob na dluh 
neplatičů) 

 na schůzi FV č. 06/2011 bude projednána analýza hospodaření organizace 
zřizované městem 

 
9) Vyhláška o místních poplatcích – návrh na úpravy výše poplatků 

 členové FV projednali výši místních poplatků v současné Obecně závazné 
vyhlášce E2/2011 města Čelákovic o místních poplatcích a doporučují ZM upravit 
výši místních poplatků od 1. 1. 2012 následovně (Tabulka 1): 
 
Tabulka 1 – Návrh na úpravu výše místních poplatků od 1. 1. 2012 

 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek 

Za umístění dočasných staveb a zařízení pro prodej 
(stánek, pult, kiosek) – za m

2
 a den  

- určená ulice – za m
2 
a měsíc 

- ostatní plochy – za m
2 
a měsíc 

 
50 Kč 

120 Kč 
70 Kč 

Za umístění dočasných staveb a zařízení pro služby – za 
m

2
 a den  

 
10 Kč 

Reklamní zařízení 
- stojan po provozní dobu do 1 m

2
 – za rok 

- ostatní reklamní zařízení (bez rozlišení) – za m
2 

a 
den  

 
1 500 Kč 

 
50 Kč 

Za umístění skládky stavebního materiálu a stavebního 
zařízení – za m

2
 a den 

- do 3 dnů 
- od 4. dne 

 
 

0 Kč 
10 Kč 

Za parkovací místo (dodatková tabulka – RZ, identifikace) 
- vyhrazené místo 
- osoba zdravotně postižená 

 
1 000 Kč 

0 Kč 

Za provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 
- malé atrakce – za týden 
- střední atrakce – za týden 
- velké atrakce – za týden 
- cirkusy malé (do 500 m

2
) – za týden 

- cirkusy velké (nad 500 m
2
) – za týden 

 
800 Kč 

1 500 Kč 
3 000 Kč 
2 000 Kč 
5 000 Kč 

Za reklamní akce – za m
2
 a den 10 Kč 

Za výkopové práce – za m
2 
a den 

- do 3 dnů  
- od 4. dne  

 
0 Kč 

10 Kč 

 

Poplatek za psa Za prvního psa Za druhého  
a každého dalšího 
psa téhož držitele 

Základní sazba (ZS) 1 000 Kč 1 200 Kč  

Sazba za psa chovaného 
v rodinném domku (RD) 

200 Kč 400 Kč 

Sazba poplatku za psa, jehož 
držitelem je poživatel důchodu 

ZS: 200 Kč 
RD: 100 Kč 

ZS: 300 Kč 
RD: 150 Kč 
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Návrh usnesení: FV doporučuje ZM upravit výši místních poplatků dle 
předloženého návrhu. FV ukládá předsedovi FV v součinnosti se starostou města 
zpracovat podkladový materiál pro jednání ZM dne 23. 11. 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
10) Daň z nemovitosti – návrh na změnu místního koeficientu 

 předseda FV podal informaci o dani z nemovitosti (daň z pozemků, daň ze staveb) 
– základ, sazba, korekční koeficient (města 10.000 – 25.000 obyvatel: 2,0), místní 
koeficient  

 místním koeficientem lze zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, 
chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, tento koeficient má 

hodnotu 2, 3, 4 nebo 5 a je stanoven pro celou obec (Obrázek 1) 
 
Obrázek 1 – Obce s místním koeficientem v roce 2011 

 
Zdroj: Sedmihradská, L.: Třetí rok uplatňování místního koeficientu u daní 
z nemovitostí (OF 1/2011) 
 

 místní koeficient v roce 2011 uplatňuje jen 294, tj. 4,7 %, obcí, v určitých 
oblastech zavedla místní koeficient více než pětina obcí – okresy Frýdek-Místek 
(20,8 %), Chomutov (22,7 %), Karlovy Vary (24,1 %), Praha-východ (26,4 %) a 
Praha-západ (30,4 %), naopak ve 14 okresech místní koeficient nezavedla žádná 
obec (Tabulka 2) 
 
Tabulka 2 – Počet obcí v ČR zavádějících místní koeficient v příslušné výši 
v letech 2009 – 2011  

Místní koeficient 2009 2010 2011 

2 313 250 258 

3 58 21 24 

4 6 1 1 

5 12 11 11 

Celkem 389 283 294 

Zdroj: Česká daňová správa 
 

 zvýšení místního koeficientu musí být ZM schváleno nejpozději v 06/2012, aby 
mohl být zvýšen na území města od 1. 1. 2013 

 
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM zvýšit místní koeficient daně z nemovitosti 
nejméně na hodnotu 2. FV ukládá předsedovi FV v součinnosti se starostou města 
zpracovat podkladový materiál pro jednání ZM dne 23. 11. 2011. 

 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (pí Marečková) 
 Návrh byl přijat. 

Poplatek z ubytovací kapacity 

Za lůžko a den 4 Kč 

Poplatek za provozovaný VHP nebo jiné technické zařízení povolené MF ČR 

Za přístroj a 3 měsíce 5 000 Kč 
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11) Návrh rozpočtu 2012 – pracovní verze č. 1, pracovní verze č. 2 

 předseda FV a starosta města prezentovali prvotní údaje návrhu rozpočtu města 
pro rok 2012 

 pro rok 2012 se počítá s pesimistickou variantou v oblasti daňových příjmů (počet 
obyvatel města k 30. 9. 2011 je 11.109), v oblasti investic jsou zahrnuty 
především akce spolufinancované z dotačních titulů (intenzifikace ČOV, 
revitalizace náměstí), problematika snižování provozních výdajů města  

 vedoucí OFaP MěÚ Čelákovice Ing. K. M. zprostředkoval základní informace 
k vývoji daňových výnosů v roce 2011 – odhad je proveden srovnáním daňových 
výnosů u nejvýznamnějších daní roku 2011 vůči hodnotám za stejná časová 
období v roce 2010: 
DPH – Do 7/2011 DPH vykazovala nárůst vůči srovnatelnému období 2010 o 
2 423 tis. Kč vyšší. Od 8/2011 začíná mít výnos sestupnou tendenci. V 8/2011 je 
měsíční výnos menší o 261 tis. Kč než v uplynulém roce. V 9/2011 je měsíční 
výnos menší již o 515 tis. Kč. Pokud by tento trend pokračoval, může být 
ohroženo plnění plánované hodnoty 41 mil. Kč. V roce 2010 byl za období 10, 11, 
12/2010  celkový výnos 11 399 tis. Kč. Současné plnění výnosu DPH k 22. 9. 
2011 je 30 789 tis. Kč. 
Daň z nemovitosti – Podle průběhu plnění roku 2010 by mělo být ke konci roku 
dosaženo plánované hodnot. 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – Plnění probíhá ve srovnatelných 
hodnotách jako v roce 2010. Je předpoklad, že bude dosaženo plánované 
hodnoty. 
Daň z příjmů právnických osob – K dnešnímu dni je dosaženo hodnoty o 725 tis. 
Kč menší než v roce 2010. Při současném trendu je možný propad až o 1 000 tis. 
Kč proti plánované hodnotě. 

 členové FV konstatovali, že návrhem rozpočtu 2012 se budou podrobně zabývat 
na schůzi FV dne 9. 11. 2011 za účasti vedoucího OFaP MěÚ Ing. K. M. 
 

12) Průběžné plnění rozpočtu 01-07/2011 

 členům FV byly podány základní informace o hospodaření města za období leden 

– červenec 2011 

 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno ve 22:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studnička, předseda FV, 15. 10. 2011 
 

 


