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ZÁPIS Č. 16/2013  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

11. 9. 2013 

 
 
Přítomni:  Drahovzal Jiří, Ing., Marečková Jana, Studnička Petr, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák 

Václav, Ing. 
Omluveni:  Jonáš Stanislav, Knobová Veronika, Mgr., Reisiegelová Markéta, Ing. 
Hosté: M. K., Ing. (18:00 – 20:15 hod.) 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Průběžné plnění rozpočtu 01-07/2013 
5) Úprava rozpočtu města č. 4, 5, 6, 7, 8/2013 
6) Rozbor hospodaření města za období 01-06/2013 
7) Regulace hazardu na území města 
8) Návrh pracovní skupiny k prošetření sbírkových předmětů v Městském muzeu v 

Čelákovicích 
9) Činnost komise „Korekce dotace Revitalizace náměstí“ 
10) 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 4. 9. 2013 včetně všech 
podkladových materiálů 

• žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na de n 11. 9. 2013. 
 Hlasování: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl p řijat. 

 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 

• předseda FV uvedl, že v  zápisu FV č. 15/2013 ze dne 13. 6. 2013 je písařská 
chyba, mezi přítomnými není uvedena členka FV Ing. Reisiegelová, která byla 
jednání schůze přítomna 

• předseda FV informoval, že ZM na svém zasedání č. 23/2013 dne 26. 6. 2013 
nezvolilo nového člena FV (nebyla podána žádná nominace) 
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• předseda FV konstatoval, že ZM uložilo FV svým usnesením č. 6/2013/23 ze dne 
26. 6. 2013 „prověřit podnět člena FV – údajného zcizení sbírkových předmětů, 
uvedeného v zápise č. 14/2013, bod 10. ze dne 10. 4. 2013, v termínu do 30. 9. 
2013“, ostatní úkoly FV jsou splněny 
 

  Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 15/2013 ze dne 13. 6. 2013.  
  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
  Návrh byl p řijat. 
 

4) Průběžné plnění rozpočtu 01-07/2013 
• členové FV byli vedoucím odboru finančního a plánovacího MěÚ Ing. M. 

seznámeni se stavem čerpání rozpočtu města, příjmy se vyvíjí dobře, výdaje jsou 
realizovány standardně (u investičních výdajů jsou velké výkyvy), diskuse se vedla 
o dotaci SFDI na akci Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích, smlouvu o 
poskytnutí finančních prostředků schválilo ZM svým usnesením č. 4.2/2013/23 ze 
dne 26. 6. 2013 

 
5) Úprava rozpočtu města č. 4, 5, 6, 7, 8/2013 

• členové FV byli seznámeni s úpravami rozpočtu, přičemž některé již byly 
schváleny/vzaty na vědomí ZM či RM, diskuse se vedla k vybraným položkám 

• úprava č. 4 – drobný výdaj na tisk propagačního materiálu (omalovánek) 
• úprava č. 5 – dotace SFDI na výstavbu lávky, rozsah investičních akcí, odměna 

neuvolněného místostarosty II, bilance VaK 
• úprava č. 6 – jen drobné úpravy, kamera v prostoru proluky náměstí 
• úprava č. 7 – činnost manažera projektu (MŠ Rumunská), úprava splátek úroků 

z úvěru, vodní prvky na náměstí, oprava střechy Chanos 
• úprava č. 8 – platba za trhy (odstoupení od smlouvy, dluh za neuhrazené 

nájemné), snížení hodnoty dotace za náměstí, plynoměr v sauně není převeden 
na pronajímatele, volby do PSP ČR, webové stránky města, tisk Zpravodaje 
města Čelákovic, platby za bankovní účty 

• členové FV se zabývali v rámci úprav rozpočtu výší příspěvku ze strany města 
pro MAS – Střední Polabí, o. s., která nebyla v době projednávání FV v úpravách 
rozpočtu zahrnuta 

 
  Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM schválit úpravu rozpo čtu č. 8/2013.  
  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
  Návrh byl p řijat. 

 
6) Rozbor hospodaření města za období 01-06/2013 

• členové FV byli seznámeni s rozborem hospodaření města v 1. pololetí roku 
2013 

• město dosáhlo příjmů 107,0 mil. Kč (49 %) a výdaje činily 80,1 mil. Kč (33 %), 
příjmy byly v prvním pololetí vyšší než výdaje o 26,9 mil. Kč, důvodem je 
především nižší čerpání investičních výdajů ve sledovaném období 
 

Návrh usnesení: FV doporu čuje ZM vzít na v ědomí Rozbor hospoda ření města 
za období od 1. 1. do 30. 6. 2013.  

   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
   Návrh byl p řijat. 
 

7) Regulace hazardu na území města 
• zatímco výherní hrací přístroje /VHP/ povoluje jak město, tak ministerstvo financí, 

o videoloterních terminálech /VLT/ nemá město žádnou evidenci, obecně závazná 
vyhláška stanovuje místa, kde mohou být VHP provozovány (u VLT toto upraveno 
není), výnos z VHP do rozpočtu města činil v roce 2012 2.435.000 Kč a v 1. 
pololetí roku 2013 1.008.600 Kč, dle údajů MěÚ žádná oblast města není 
gamblerstvím zatížena více než ostatní části, umístění VHP v provozovnách na 
území města nemá vliv na školská zařízení a jejich žáky 
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Návrh usnesení: FV bere na v ědomí zprávu tajemníka o regulaci výherních 
hracích p řístroj ů na území m ěsta ze dne 12. 8. 2013 a ztotož ňuje se s unesením 
RM č. 11.1/2013/14 ze dne 12. 8. 2013 s upozorn ěním na písa řskou chybu 
v označení OZV. 

   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
   Návrh byl p řijat. 
 

8) Návrh pracovní skupiny k prošetření sbírkových předmětů v Městském muzeu v 
Čelákovicích 

• předseda FV informoval, že agendu prošetření sbírkových předmětů v městském 
muzeu po zemřelém J. Š. (nar. 1926, zem. 1995) uložilo FV svým usnesením ZM 

• dne 25. 8. 2013 oslovil předseda FV ředitele muzea Mgr. E. s žádostí o 
součinnost, o dva dny později byl dohodnut termín jednání pracovní skupiny 
v muzeu dne 17. 9. 2013 

• dne 29. 8. 2013 byl předsedou FV osloven vedoucí odboru hospodářského Ing. T. 
ve věci dědictví po zemřelém, který dne 4. 9. 2013 uvedl, že problematiku řešili na 
poradě dne 3. 9. 2013 a jím vedený odbor nemá žádné písemnosti týkající se 
odkázaných předmětů 

• s ohledem na složité pátrání v rámci dědického řízení bylo doporučeno ustanovit 
pracovní skupinu, která se bude uvedené problematice věnovat, zároveň 
předseda FV uvedl, že požádá ZM o prodloužení termínu plnění přijatého 
usnesení 

 
Návrh usnesení: FV jmenuje pracovní skupinu k proše tření sbírkových 
předmětů v Městském muzeu v Čelákovicích ve složení Ing. Petr Studni čka – 
předseda, Ing. Václav Vlasák, Ing. Miloslav Uhlí ř a pí Jana Mare čková – členové.  

  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
  Návrh byl p řijat. 
 

9) Činnost komise „Korekce dotace Revitalizace náměstí“ 
• členové FV byli velmi obecně seznámeni s činností komise „Korekce dotace 

Revitalizace náměstí“ v duchu textu publikovaném ve Zpravodaji města Čelákovic 
č. 09/2013 (str. 9), jejíž zasedání se uskutečnila ve dnech 20. 8. a 10. 9. 2013, 
tato komise je poradním orgánem rady města a zprávu z jejího jednání bude 
projednávat ZM na svém zářijovém zasedání 

 
10) Diskuse, různé 

• vedoucí odboru finančního a plánovacího Ing. M. zahájil diskusi ke zpracování 
návrhu rozpočtu pro rok 2014, který bude vycházet z rozpočtového výhledu, 
zpracovány jsou provozní výdaje města, příspěvky jednotlivým organizacím a 
čeká se na stěžejní investice města (cca 30 mil. Kč), nadále se nepočítá 
s prodejem majetku ani s čerpáním úvěru, je nutné zvážit formu rozpočtu pro jeho 
schválení včetně inspirace v okolních městech 

• členové FV konstatovali, že je vhodné zachovat kontinuitu schvalovaného 
rozpočtu města i pro další období 

 
 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:15 hodin. 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Studni čka, předseda FV, 11. 9. 2013 
 


