
 
                                                                                                         Finanční výbor 

 
 

Zapsal: Petr Studnička Strana 1 (celkem 9) 
 

 
 
 

ZÁPIS Č. 13/2013  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

30. 1. 2013 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Knobová Veronika, Mgr., Lupa Martin, Ing. (do 21:05 hod.), 

Marečková Jana, Reisiegelová Markéta, Ing., Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., 
Vlasák Václav, Ing. 

Omluveni:  Jonáš Stanislav 
Hosté: I. L. M. (19:00 – 20:00 hod.), P. P. (19:05 – 20:45 hod.), T. J., Ing. (19:00 – 20:30 hod.) 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Představení nové členky finančního výboru 
4) Dopis starosty města č. j. MUC/00544/STAR/2013 ze dne 16. 1. 2013 
5) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
6) Informace k pronájmu Městské sauny v Čelákovicích 
7) Informace k zajištění akce Přivítání adventu v Čelákovicích 
8) Zajištění pořádání trhů a farmářských trhů na náměstí 5. května v Čelákovicích 
9) Informace k chatě Huť 
10) Informace k iniciaci vzniku Místní akční skupiny Střední Polabí 
11) Informace k ukončení regulace nájemného a k ceně obvyklé ve věci nájmu v městských 

bytech 
12) Zdůvodnění nemožnosti zvyšování nájemného v bytech Domů s pečovatelskou službou 
13) Návrh kontrolní zprávy ke společnosti Q-byt Čelákovice, spol. s r. o. 
14) Informace k ukončení programu Fond rozvoje bydlení města Čelákovic 
15)   Průběžné plnění rozpočtu 01-12/2012 
16) Průběh realizace akce spolufinancované z dotace SFDI Cyklistická stezka přes Labe 

v Čelákovicích 
17) Informace k zajištění přepravy osob přes Labe – přívoz  
18) Úpravy rozpočtu města č. 18, 19/2012 
19) Stanovisko k článku členů finančního výboru pro Zpravodaj města Čelákovic 

 
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. 1. 2013, dodatečné materiály 
k vybraným bodům programu byly rozeslány dne 28. 1. 2013 

• člen FV Ing. Uhlíř navrhl z programu stáhnout bod 19 
• předseda FV navrhl upravit bod 18 ve znění Úpravy rozpočtu města č. 17, 

18/2012 a č. 1/2013, zařadit na program nový bod 19 Farní charita Neratovice, a 
zařadit bod 20 Diskuse, různé  
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje upravený program jedn ání na den 30. 1. 2013.  
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl p řijat. 
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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. 

 
3) Představení nové členky finančního výboru 

• předseda FV informoval, že člen FV p. Kubíček rezignoval na svou funkci 
písemným oznámením až dne 30. 11. 2012, přičemž tuto rezignaci vzalo ZM na 
vědomí dne 12. 12. 2012 usnesením č. 2012/18/9.1.1 

• MO ČSSD Čelákovice nominovala dne 1. 11. 2012 na funkci členky FV Mgr. 
Veroniku Knobovou, ZM dne 12. 12. 2012 zvolilo usnesením č. 2012/18/9.1.3 
novou členku FV 

• předseda FV přivítal novou členku FV, která se představila ostatním členům 
výboru, uvedla, že v současné době působí na Krajském úřadu Středočeského 
kraje a zabývá se projekty s akcentem na životní prostředí  
 

4) Dopis starosty města č. j. MUC/00544/STAR/2013 ze dne 16. 1. 2013 
• předseda FV uvedl, že dne 16. 1. 2013 mu byl doručen dopis, ve kterém starosta 

města děkuje všem členům finančního výboru za jejich práci v roce 2012, kterou 
vykonávají bez nároku na odměnu ve volném čase 
 

5) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
• předseda FV uvedl, že ZM dne 12. 12. 2012 přijalo usnesení 2012/18/6.1 týkající 

se programu Fond rozvoje bydlení města Čelákovic, usnesení 2012/18/5.8 o 
poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“ a usnesení 2012/18/5.3 rozpočtový výhled města na roky 2014-
2015, dále byl schválen rozpočet města pro rok 2013 v upraveném znění 
(usnesení 2012/18/5.4.6) 

• předseda FV informoval, že dne 22. 1. 2013 proběhla pracovní schůzka 
zastupitelů nad návrhem Střednědobé koncepce rozvoje Městského muzea 
v Čelákovicích na období 2013-2019 s výhledem do roku 2023 
 

Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 12/2012 ze dne 28. 11. 2012.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
6) Informace k pronájmu Městské sauny v Čelákovicích 

• v 19:00 hod. se na schůzi FV dostavil vedoucí odboru hospodářského MěÚ 
Čelákovice Ing. T. 

• záměr na pronájem  sauny byl řádně projednán a schválen na jednání Rady 
města Čelákovic dne 12. 7. 2012 a dne 17. 7. 2012 byl záměr zveřejněn, 
reagoval na něj jediný zájemce (Sauna Club Kylpyla)  

• s provedením stavebních prací na opravě saunového ochlazovacího bazénu 
uvažovalo město už při tvorbě rozpočtu na rok 2012 a vyčlenilo částku 100 tis. 
Kč, vzhledem ke skutečnosti, že  se objekt  stal předmětem úvah o pronájmu, 
nebyla oprava zahájena z důvodu případné akceptace požadavků nového 
nájemce, na základě jednání a následné dohody o technickém řešení opravy 
bazénku byly  nad rámec směrnice o zadávání veřejných zakázek vyzvány tři 
firmy k předložení cenové nabídky (BASINTech, Caretta Technologies, Kweku) – 
firmy byly vytipovány pronajímatelem, dále byla realizována celková oprava 
vnějšího ochranného ochozu okolo ochlazovacího bazénu kamenným obkladem, 
a to jednak z důvodu jeho celkového špatného stavu a možného úrazu a jednak i 
vzhledem ke zvolené technologii vlastní opravy bazénu, tyto práce vzhledem k 
celkové ceně byly zajištěny v souladu se směrnicí, vzhledem k okolnostem, které  
předávání a následnou realizaci prací na objektu sauny provázely, lze považovat 
realizované práce za odvedené ve standardní kvalitě 
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• prodleva při předávání sauny novému nájemci byla způsobena i částečnou 
neznalostí tehdejšího vedoucího sauny (např. umístění plynoměru ad.), RM proto 
za září 2012 odpustila 50 % nájemného kvůli časovému skluzu 

• nyní město dostává nájemné 20 tis. Kč/měsíc, byl poskytnut sponzorský dar 120 
tis. Kč, nový nájemce ve své nabídce předložil harmonogram postupu prací a do 
června 2013 by měla být předložena studie rozšíření sauny o venkovní prostor 

• město nebude investovat do zlepšení, ale bude realizovat případné opravy 
týkající se objektu vzniklé z mimořádných havárií (např. střecha, fasáda) 

 
7) Informace k zajištění akce Přivítání adventu v Čelákovicích 

• za zábor veřejného prostranství dne 1. 12. 2012 byl vybrán místní poplatek ve 
výši 11.500 Kč, výběr poplatku zajistil p. Š., který je za výběr odpovědný 
vedoucímu odboru hospodářského 

• rozhodnutí o rozmístění stánků bylo učiněno na poradě dne 22. 11. 2012, vše 
probíhalo pod dohledem Technických služeb a Městské policie za asistence pí 
Šimonové 

• vedoucí OH Ing. T. vysvětlil nutnost pracovníka v mimopracovním poměru na 
výběr místního poplatku (mobilní stánkový prodej, víkendy), který je vybírán 
průběžně každý den 

 
8) Zajištění pořádání trhů a farmářských trhů na náměstí 5. května v Čelákovicích  

• záměrem na konání běžných trhů a farmářských trhů se zabývala série porad 
pracovníků městského úřadu a starosty, z nichž vzešly materiály, kterými se 
zabývala Rada města Čelákovic dne 6. 12. 2012 v bodech 23/2012/2.8. a 
23/2012/2.9, po vyhodnocení všech dostupných informací nechce jít město 
cestou, kdy pořadatelem trhů bude samo, ale chce najít provozovatele, který bude 
schopen vyhovět požadavkům města na tuto činnost 

• předpoklad pro konání prvních trhů je zatím březen až duben 2013, záměr města 
na pronájem pozemků je vyvěšen od 18. 1. do 5. 2. 2013 (pronájem: trhy – 
400.000 Kč/rok, farmářské trhy – 195.000 Kč/rok) 

• vzhledem k chybě v čísle pozemku (náměstí má nový geometrický plán) byl záměr 
vyvěšen nově s tím, že v 1. kole předložila nabídku 1 firma, dne 9. 2. 2013 
proběhne první farmářský trh s tématikou masopustu 

• pro konání trhů je vyčleněn prostor 1.000 m2 (40 stánků) s tím, že Novelizace č. 3 
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích počítá od 1. 3. 2013 
s osvobozením od vybírání poplatků v době konání trhu 

• diskuse se vedla o délce výpovědní lhůty a tržním řádu, jehož zpracování je 
v kompetenci organizátora trhů 

 
9) Informace k chatě Huť 

• chata má 3 čtyřlůžkové pokoje, společnou kuchyňku, společenskou místnost, 
sociální zařízení, úložnu lyží 

• na poradě vedení města konané dne 8. 1. 2013 bylo rozhodnuto nepublikovat 
možnost pobytů na městské chatě široké veřejnosti ve Zpravodaji města 
Čelákovic a na internetových stránkách města, členům FV byly poskytnuty 
informace o chatě a jejím plánovaném využití v průběhu roku 2013 

• nabídka s možností realizace pobytů na chatě byla zaslána 15 obecním a 
městským úřadům a téměř 50 příspěvkovým organizacím města v blízkém okolí 
Čelákovic, cena ubytování je 460 Kč vč. DPH/pokoj/noc 

• byla diskutována možnost nabídky využití městské chaty i občanským 
sdružením, která působí v Čelákovicích 

 
10) Informace k iniciaci vzniku Místní akční skupiny Střední Polabí 

• v 19:00 hod. se na schůzi FV dostavil zastupitel města p. I. 
• Město Čelákovice iniciuje vznik MAS Střední Polabí, která by mohla být 

příjemcem finančních prostředků z EU v programovacím období 2014-2020 při 
využití metody LEADER (komunitní plánování), v ČR je více než 160 MAS, z toho 
ve Středočeském kraji působí nyní 17 MAS, průměrný roční příspěvek na činnost 
MAS se pohybuje v rozmezí 45-160 mil. Kč/rok 
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• zastupitel p. I. uvedl, že se v Čelákovicích uskutečnilo pracovní jednání 
k přípravě MAS, která má již ministerstvem vnitra schválené stanovy a okolní 
obce včetně zástupců soukromého a neziskového sektoru se postupně připojují 
k tomuto projektu 

• prezentovány byly zkušenosti z okolních MAS Podlipansko a Pošembeří a 
rozklíčován pojem Integrovaná strategie rozvoje území 

• ustavující Valné shromáždění MAS Střední Polabí je plánováno dne 8. 2. 2013 
• předseda FV informoval o účasti na semináři pořádaném Školou obnovy venkova 

za účasti zástupce ministerstva pro místní rozvoj „Možnosti zapojení MAS 
v programovacím období 2014-2020“ konaném ve dnech 28. – 29. 1. 2013 
v Úborsku – MAS budou oprávněny čerpat finanční prostředky při splnění 2 
podmínek – dosažení kvalitativních kritérií pro fungování MAS („certifikace“ ze 
strany Národní sítě MAS) a schválení Integrované strategie rozvoje území, 
v okolí Čelákovic v současnosti připravují vznik MAS i obce v okolí Lysé nad 
Labem či Psár; postupy pro zpracování strategických dokumentů budou 
schváleny v červnu 2013 

• předseda FV se vyjádřil i k fungování Zlatého pruhu Polabí, o. p. s., který zahájil 
původně činnost výhradně zaměřenou na cestovní ruch (Čelákovice přispívaly do 
Fondu cestovního ruchu) a plnil funkci organizace destinačního managementu 
v turistické oblasti Střední Čechy – Polabí-severovýchod, dnes tato organizace 
realizuje např. projekt IOP 13. komnata či zajišťuje provoz TIC v Poděbradech, 
MAS Polabí neplnila podmínky a byla dne 17. 3. 2011 vyloučena z Národní sítě 
MAS a navíc přesahovala svými parametry podmínky pro Program rozvoje 
venkova 

 
11) Informace k ukončení regulace nájemného a k ceně obvyklé ve věci nájmu v městských 

bytech 
• v 19:05 hod. se na schůzi FV dostavil předseda dozorčí rady Q-byt Čelákovice p. 

P. 
• Ing. T. zadal zpracování posudků na cenu obvyklou ve věci nájemného a tyto jsou 

od poloviny prosince 2012 na městském úřadu, měly by být projednávány na RM 
(analýza stála 25 tis. Kč bez DPH),  

• cenová mapa MMR ČR uvádí pro Čelákovice cenu 95-100 Kč, zpracovatel 
posudků se pohybuje v podobné cenové úrovni, však u bytů menší plochy uvádí 
nájemné až ve výši 120 Kč, nižší ceny se pak vztahují na Milovice, např. 
v Poděbradech výše nájemného je stejná jako v Čelákovicích 

• p. I. doporučil zpracovat analýzu nájemného v okolí (Brandýs nad Labem, Lysá 
nad Labem, Říčany apod.), uvedl, že cenu 68 Kč/m2 považuje vhodnou pro 
sociální byty 

• diskutovalo se o chybějící koncepci městských bytů a nutnosti urychleně řešit 
nárůst dluhů, následně pak uvažovat o případném možném zvyšování 
nájemného, protože v současné době je z cca 700 bytů asi 200 neplatičů, 
vyzdviženy byly problémy týkající se přidělování bytů či problematika obálkové 
metody 

• členové FV shodně kritizovali neexistenci kaucí v Zásadách pro pronajímání bytů, 
protože okolní města tyto kauce běžně využívají (např. Lysá nad Labem, 
Milovice), sociální případy či samoživitelky s dětmi by měly být i na tuto kauci 
připraveny (nejen k řešení případného dluhu, ale i samotného vybydlení bytu) 

 
12) Zdůvodnění nemožnosti zvyšování nájemného v bytech Domů s pečovatelskou službou 

• p. I. kontaktoval DPS v širokém okolí, od kterých obdržel písemné vyjádření s výší 
nájemného ve výši cca 70 Kč/m2, na webu MMR ČR jsou tyto domy zařazeny 
mezi domy s regulovaným nájemným,  

• odbor bytové politiky MMR ČR uvedl, že i na DPS v Čelákovicích se vztahuje 
zákon o cenách s tím, že musí být stanoveno nájemné, které by město nemělo 
přivádět do ztráty (současný stav: údržba 290 tis. Kč, odpis zůstatkové hodnoty 
220 tis. Kč, nájemné 130 tis. Kč/rok) 

• p. P. uvedl, že nájemné v DPS (38 osob) by mělo být stejné jako v městských 
bytech a odkázal na §696 občanského zákoníku ve věci místně obvyklého 
nájemného, doplnil, že za služby PS se platí, ceník schvaluje ZM 
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• předseda FV uvedl, že je vhodné zachovat ve městě konkurenční prostředí 
v oblasti sociálních služeb a doporučil provést kontrolu PS 
 

Návrh usnesení: FV jmenuje kontrolní skupinu pro za jišt ění kontroly 
Pečovatelské služby m ěsta Čelákovic ve složení Ing. Petr Studni čka – p ředseda, 
Mgr. Veronika Knobová, Ing. Markéta Reisiegelová – členové.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
13) Návrh kontrolní zprávy ke společnosti Q-byt Čelákovice, spol. s r. o. 

• předsedkyně kontrolní skupiny Ing. Reisiegelová uvedla 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 Q-byt Čelákovice, spol. s r. o. ve složení Ing. Markéta 
Reisiegelová – předsedkyně, Ing. Miloslav Uhlíř, Ing. Václav Vlasák – členové. 

• kontrolní zpráva je zpracována do 3 základních částí k 30. 11. 2012 a zaměřuje se 
na hrazení nájmů, služeb a vývoj tzv. „neplatičů“ a vymáhání pohledávek po lhůtě 
splatnosti 

• činnost Q-bytu je upravena na základě smlouvy a Q-byt provádí evidenci a správu 
bytů 

• základní informace: celkový počet bytů spravovaný Q-bytem je 717 městských a 
833 ostatních, pronajato k 1. 11. 2012 bylo 697 bytů a volných bytů bylo 20, 
neobyvatelných bytů je 9, z toho 7 v č. p. 53, které je připraveno k prodeji; 
v Čelákovicích se nachází 505 bytů a v Milovicích 212 bytů 

• průměrné měsíční nájemné v Kč/m2: Čelákovice – 68,41; Milovice – 58,03; DPS č. 
p. 26 – 16,40; DPS č. p. 462 – 28,96 

• celkový počet neplatičů: 2003 – 45, 2008 – 91, 2009 – 114, 2010 – 143, 2011 – 
213  

• Město je zodpovědné za celý proces, a pokud je v bytu neplatič, pak se jedná o 
neplatiče města, stěžejní je rozhodování města v oblasti bytové politiky 
 

     
 

• dlužné nájemné za rok 2011 činí v Milovicích 2,72 mil. Kč a v Čelákovicích 2,89 
mil. Kč, dlužné nájemné se týká obou měst 

• výše dluhu na 1 bytovou jednotku činila v roce 2003 811 Kč, v roce 2008 2.123 Kč 
a v roce 2011 7.823 Kč (Čelákovice – 5.730 Kč, Milovice – 12.811 Kč) 

• celkový dluh se podílí na ročním předpisu nájemného za rok 2011 10,9 % (2003 – 
2,3 %, 2008 – 3,5 %) 
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• dne 22. 11. 2012 byla provedena kontrola v sídle společnosti Q-byt Čelákovice, 
spol. s r. o., která byla zaměřena na úhrady nájmů a poskytnutých služeb, vývoj 
počtu dlužníků a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, jednání bylo zahájeno 
v 8:00 hod. a ukončeno v 12:00 hod. za přítomnosti ředitele společnosti p. B. 

• v současné době organizace provádí správu více než 1.500 bytů města i jiných 
majitelů (družstev i podniků) na území Čelákovic, Milovic a Lysé nad Labem, 
náplní činnosti organizace je vykonávat pro město správu bytů města   

• na místě byla provedena kontrola vedení evidence, předpisů a zúčtování služeb u 
dlužníků a to namátkovým způsobem, z evidence seznamu dlužníků k datu 20. 
11. 2012 byl vybrán jeden dlužník z Milovic a jeden z Čelákovic, kontrolou bylo 
zjištěno, že první upomínka odchází ihned po zjištění, že předpis nebyl uhrazen – 
tedy v praxi po jednom měsíci od splatnosti, právní kroky – podklad pro žalobu, 
jsou zahájeny při zjištění dluhu ve výši tří měsíčních plateb, pokud je dlužná 
částka nižší ale neuhrazená delší dobu, připravuje se žaloba před uplynutím 
promlčecí lhůty  

• namátkovou kontrolou jednotlivých případů dlužného nájemného nebylo zjištěno 
pochybení ve vedení evidence předpisů a plateb za nájemné a služby spojené s 
užíváním bytu, ke každé bytové jednotce je veden pečlivý spisový materiál 
prokazující veškeré relevantní skutečnosti vedoucí ke vzniku pohledávky za 
dlužníkem a postupné kroky učiněné k jejímu vymáhání, vše je v mantinelech, 
které si nastavil Q-byt, ten má najatou advokátní kancelář a po předání případu 
ztrácí nad nájemníky kontrolu 

• problematika nájemného může mít na financování města velké dopady ve věci 
neuhrazených pohledávek, z pozice města není pohledávkám věnována 
dostatečná pozornost – především, co se s nimi děje (jak o nich město účtuje, 
úhrada dlužného nájemného ze strany města společnosti Q-byt) 

• Valná hromada Q-byt proběhla dne 6. 12. 2012, na které byl zvolen předsedou 
dozorčí rady p. P., od 1. 1. 2013 jsou vymáhány poplatky k dlužnému nájemnému 
(2,5 promile denně, cca 91 % ročně), pokud dlužník bude na výzvu reagovat a 
bude dluh splácet, bude mu umožněno splácet snížené penále 25 %, RM dne 17. 
1. 2013 projednala Zásady pro přidělování městských bytů, které byly schváleny a 
zapracováno bylo minimum změn (např. kauce byly vypuštěny), dozorčí rada 
projednávala dne 29. 1. 2013 seznam dlužníků k 31. 12. 2012 (někteří dlužníci již 
zemřeli a za nimi je dluh 520 tis. Kč, dluhy se dosud málo důrazně vymáhali, 
hodně sankcí bylo odpuštěno), v ZMČ bude publikován příspěvek zaměřený na 
sankce a penále ve vztahu k dlužnému nájemnému 

• diskuse byla vedena o lhůtách výpovědí v uzavřených smlouvách s nájemníky 
v bytech, o příspěvku a doplatku na bydlení, první smlouva se uzavírá na 3 
měsíce 
 

Návrh usnesení: FV schvaluje v souvislosti s p ředloženou kontrolní zprávou ke 
spole čnosti Q-byt Čelákovice, spol. s r. o. tato usnesení:  
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1) FV konstatuje, že spole čnost Q-byt Čelákovice, spol. s r. o., zodpovídá za 
vedení evidence p ředpis ů a plateb nájemného a poplatk ů za služby z 
pronájmu m ěstských byt ů. V jejím ú četnictví jsou p ředpisy nájemného a 
jejich úhrady zobrazovány na rozvahových ú čtech a neovliv ňují tak 
výsledky jejího hospoda ření – nájemné je výnosem m ěsta. Spole čnost 
účtuje o výnosech z poplatk ů za služby a nákladech na jejich poskytování.  
2) FV konstatuje, že m ěsto (na základ ě předloženého vyú čtování záloh) pln ě 
hradí spole čnosti Q-byt Čelákovice, spol. s r. o. dluhy nájemník ů plynoucí z 
poplatk ů za služby.  
3) FV doporu čuje prov ěřit soulad ú četnictví m ěsta s evidencí p ředpis ů a 
plateb nájemného z m ěstských byt ů a z nich vyplývajících pohledávek.  
4) FV doporu čuje prov ěřit, jakým zp ůsobem m ěsto ú čtuje o jednotlivých 
pohledávkách z titulu nájemného, jak v ú četnictví zohled ňuje pohledávky 
po splatnosti – zejména zda v zákonných termínech a  ve správné výši tvo ří 
opravné položky a provádí odpis nedobytných pohledá vek.  
5) FV doporu čuje prov ěřit, jakým zp ůsobem m ěsto ú čtuje o pohledávkách z 
titulu úhrad dluh ů za nájemníky dle bodu 2) spole čnosti Q-byt Čelákovice, 
spol. s r. o.  
6) FV doporu čuje prov ěřit, jak se k uvedeným skute čnostem v minulých 
účetních obdobích vyjad řoval externí auditor m ěsta, jelikož výše uvedené 
může mít zásadní dopad na jeho hospoda ření.  
7) FV doporu čuje p řehodnotit postup m ěsta p ři přidělování m ěstských byt ů, 
a to ve smyslu uplat ňování sociální politiky m ěsta a zvažovat náklady a 
výdaje s tímto spojené.  
8) FV doporu čuje zavést kauci na nájemné u nov ě přidělovaných byt ů.  
9) FV doporu čuje vypracování koncepce m ěsta zam ěřené na stanovení 
počtu sociálních byt ů v majetku m ěsta. V rámci této koncepce by m ěly být 
nastaveny rozdílné podmínky pro užívání sociálních bytů a bytů k tržnímu 
pronájmu.  
10) FV doporu čuje nastavení placení m ěsíčního nájemného v m ěstských 
bytech p řed zapo četím daného m ěsíce.  
11) FV upozor ňuje na nár ůst pohledávek po splatnosti vyplývajících z 
pronájmu m ěstských byt ů.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl p řijat. 

 
14) Informace k ukončení programu Fond rozvoje bydlení města Čelákovic 

• předseda FV uvedl, že podkladový materiál byl zpracován ve spolupráci s Ing. M. 
s ohledem na poslední schůzi FV a zastupitelstva města 

• Fond rozvoje bydlení (FRB) byl vytvořen v roce 1997 na základě Programu 
poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok 
1997, který vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, základ FRB tvořila bezúročná 
půjčka 3,1 mil. Kč poskytnutá prostřednictvím Okresního úřadu Praha-východ, 
která byla splatná do 10 let, do roku 2007, hospodaření s prostředky FRB 
upravovala vyhláška města E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních 
půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje 
bydlení města Čelákovice a jeho použití schválená dne 11. 9. 1997 

• vyhláška nastavila značně tvrdé podmínky z hlediska účelovosti čerpání 
prostředků, určila 9 oblastí modernizace, na které bylo možné úvěr čerpat, 
přičemž pro každou oblast byla stanovena určitá výše úvěru, maximálně však 
70 tis. Kč na byt, i přes takto striktně nastavená pravidla byl FRB značně 
využívaný jak občany, tak bytovými družstvy i městem 

• zájem opadl v roce 2011 a 2012, kdy byly podány v každém roce již jen 4 žádosti 
a zrealizovaly se jen 2 v každém roce 

• současná omezení: účelovost a limit na jednotlivý účel, ručení nemovitostí 
nevýhodná úroková míra 4-6 %, pevná doba splatnosti pro jednotlivé účely, 
zdlouhavý proces schvalování úvěrů, město nemá bankovní licenci, zaměstnanci 
úřadu nejsou profesně vybaveni pro to, aby dokázali zajistit poskytování 
srovnatelných služeb v oblasti úvěrů jako banky 
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• k 31. 12. 2012 (k 1. 1. 2013) je na účtu FRB 6.887.797,34 Kč, v současné době 
probíhá splácení 14 úvěrů, a to až do roku 2018, do té doby bude splaceno 
44.817,20 Kč na úrocích a 637.261,61 Kč jako splátky jistiny, celkem 682.033,81 
Kč, do konce roku 2013 bude z této částky splacena téměř polovina, tj. 
338.086,62 Kč. 

• ukončení programu FRB a další využití prostředků proběhne v následujících 
krocích: 
- zrušení FRB, účet fondu u ČS (0420425339/0800) ponechat pro splácení 

stávajících úvěrů, 
- zrušení vyhlášky E 33/97, 
- naakumulované prostředky ponechat na účtu 0420425339/0800 jako zdroj 

budoucích investičních výdajů, 
- do doby konkrétního použití prostředků bývalého FRB budou tyto rozpočtově 

vázány na rezervě rozpočtu 6409 5901, 
- o využití prostředků bývalého FRB rozhodne zastupitelstvo města v rámci 

schvalování rozpočtu nebo rozpočtového opatření 
 

15) Průběžné plní rozpočtu 01-12/2012 
• za rok 2012 činily rozpočtové příjmy 215.496.824 Kč, rozpočtové výdaje 

244.513.433 Kč a financování 29.016.609 Kč 
 

16) Průběh realizace akce spolufinancované z dotace SFDI Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích 

• stavba probíhá dle časového harmonogramu s předpokládaným uvedením do 
provozu nejpozději k 31. 10. 2013 

• bylo diskutováno o podnětu podaném některými zastupiteli na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

 
17) Informace k zajištění přepravy osob přes Labe – přívoz  

• do 1. 2. 2013 je zveřejněna výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku Zajištění přepravy osob přes Labe – přívoz, ten by měl být 
v provozu v termínu 16. 3. – 31. 10. 2013 celotýdenně v půlhodinových intervalech 
od 7:30 do 18:30 hod. s výjimkou července a srpna, kdy bude provoz zajištěn 
v čase od 7:00 do 21:00 hod. 

• důvodem zřízení přívozu je uzavření jezové lávky na zdymadlech a zajištění 
bezpečnosti pěších či cyklistů při propojení obou břehů řeky Labe (eliminace 
pohybu přes železniční most), v rámci úpravy rozpočtu je navrhována maximální 
částka 1 mil. Kč 

 
18) Úpravy rozpočtu č. 17, 18/2012 a č. 1/2013 

• úprava rozpočtu č. 17/2012 zvyšuje příjmy o 1,4 mil. Kč a výdaje o 641 tis. Kč, 
přičemž rezerva se zvyšuje na hodnotu 9,0 mil. Kč, tuto úpravu již schválila RM 

• úprava rozpočtu č. 18/2012 reaguje na skutečnost, že nebyla do 31. 12. 2012 
zúčtována dotace ROP Střední Čechy na projekt Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích 

• úprava rozpočtu č. 1/2013 reaguje především na nemožnost podání žádostí o 
dotace na projekty doporučené na ZM dne 12. 12. 2012, předseda FV stručně 
informoval o postupujících pracích ve věci urbanistické soutěže o ideový návrh 
územního plánu města 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 18/2012. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl p řijat. 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 1/2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Drahovzal) 
Návrh byl p řijat. 
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19) Farní charita Neratovice 
• Farní charita Neratovice působí již dlouhodobě v regionu Čelákovic a zajišťuje zde 

zdravotní a sociální služby pro klienty v jejich domácím prostředí, zdravotní služby 
jsou hrazeny výhradně ze zdravotního pojištění a indikovány praktickými lékaři a 
jsou v podstatě "soběstačné", druhou službou jsou sociální služby, především 
pečovatelská služba, ale jsou zaregistrovány i další služby (osobní asistence, 
odlehčovací služba, denní stacionáře a sociálně aktivizační služby), které lze v 
případě potřeby klientům zabezpečit 

• služby jsou poskytovány 7 dní v týdnu v době od 7 do 19 hod., tzn. včetně víkendů 
a svátků, služby využívá stále více klientů (2010 – 224, 2011 – 315, 2012 – 357) 

• tato služba není soběstačná – hlavní finanční pomoc pochází z dotací ministerstva 
práce a sociálních věcí, dále z tržeb od klientů (kde je maximální sazba daná 
vyhláškou) a dále s pomocí dotace města či obce, pro jejichž klienty je tato služba 
zajišťována 

• od roku 2010 Čelákovice poskytují roční dotaci ve výši 90 tis. Kč, což znamená, 
že v roce 2010 byla průměrná částka na klienta ve výši 4.823,15 Kč za rok, v roce 
2011 3.428,57 Kč a v roce 2012 3.025,21 Kč 

• ani kdyby Pečovatelská služba Čelákovic dostala dotaci ve výši 90 tis. Kč, tak 
nedokáže bez dalších financí převzít a zabezpečit dalších 30 klientů Farní charity 
Neratovice 

 
Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit dotaci Farní charit ě Neratovice ve 
výši 90.000 K č. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (pí Marečková) 
Návrh byl p řijat. 

 
20) Diskuse, různé 

• předseda FV  informoval o rozpočtovém výhledu města 2014-2015, úsporách při 
tisku ZMČ díky nové tiskárně, zřízení účtu města u ČNB a dalších 
administrativních záležitostech 

• předseda FV sdělil, že příští schůze FV č. 14/2013 se uskuteční ve středu dne 10. 
4. 2013 od 18:00 hod. 

 
 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 22:05 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 30. 1. 2013 
 
 
 
 
 


