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ZÁPIS Č. 17/2013  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC

27. 11. 2013

Přítomni: Adámek Ludvík, Ing., Drahovzal Jiří, Ing., Knobová Veronika, Mgr., Marečková Jana, 
Reisiegelová Markéta, Ing., Ryneš Jaroslav, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing.,

Omluveni: Jonáš Stanislav, nemocen
Hosté: Majer Karel, Ing. (18:30 – 21:45 hod.)

Program jednání:
1) Schválení pořadu jednání
2) Určení zapisovatele
3) Informace o změnách v obsazení finančního výboru
4) Kontrola zápisu a plnění usnesení
5) Úpravy rozpočtu města č. 9, 10, 11, 12/2013
6) Dotace TJ Spartak Čelákovice
7) Návrh rozpočtu na rok 2014
8) Rozpočtový výhled 2015 a 2016
9) Městské muzeum v Čelákovicích – udělení pokuty
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 předán členům FV dne 27. 11. 2013. Podkladové materiály 

obdrželi členové FV mailem ve dnech 21. 22. a 25.11. 2013
 žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 27. 11. 2013.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

2) Určení zapisovatele
 za zapisovatele byl navržen předseda FV Ing. Jaroslav Ryneš

Návrh usnesení: FV určuje za zapisovatele zápisu Ing. Jaroslava Ryneše. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
Návrh byl přijat.

3) Informace o změnách v obsazení finančního výboru
 předseda FV informoval o změnách ve finančním výboru. Na Zastupitelstvu 

města 25. 9. 2013 rezignoval na funkci předsedy finančního výboru Ing. Petr 
Studnička. Zastupitelstvo města 23. 10. 2013 zvolilo novým předsedou 
finančního výboru Ing. Jaroslava Ryneše a na uvolněné místo člena finančního 
výboru byl zvolen Ing. Ludvík Adámek.
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4) Kontrola zápisu a plnění usnesení
 Bez připomínek, úkoly FV jsou splněny

Návrh usnesení: 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

5) Úpravy rozpočtu města č. 9, 10, 11, 12/ 2013
 v 18:30 hod se dostavil na schůzi FV vedoucí odboru FaP. Členové FV byly 

seznámeni s úpravami rozpočtu. Úpravy č. 8, 9, 10 a 11 byly již schváleny RM a 
FV je bere na vědomí.

 úprava č. 12 – FV se pozastavuje nad zvýšením výdajů na služby telekomunikací 
a radiokomunikací na hodnotu 140 tis. Kč. Doporučujeme prověřit možnosti 
operátorů do budoucna.

 úprava č. 12 – FV se pozastavuje nad navýšením výdajů na elektrickou energii 
na hodnotu 180 tis. Kč. Jedná se o spotřebu elektrické energie zejména 
v pobočce městské knihovny v Sedlčánkách.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu č. 12/ 2013.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

6) Dotace TJ Spartak Čelákovice
 Před projednáváním tohoto bodu oznámil předseda FV, že je předsedou TJ 

Spartak Čelákovice a předsedou atletického oddílu.
 FV doporučuje přednostní poskytnutí dotace ve výši 5 389 394,- Kč pro TJ 

Spartak Čelákovice na vybudování atletické dráhy a atletických sektorů s umělým 
povrchem na městském stadionu v roce 2014. Jedná se o investici do 
zanedbaného majetku města s dotačním titulem (70 % spoluúčastí státu). 

 FV předpokládá, že k realizaci tohoto projektu nebude čerpán úvěr ani prodáván
majetek města.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace 2014 pro TJ 
Spartak Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1(Ing. Jiří Drahovzal)
Návrh byl přijat.

7) Navrh rozpočtu na rok 2014
 FV konstatuje, že předložený návrh rozpočtu splňuje základní představy členů FV 

ke zdravému financování potřeb města a nemá k němu výhrady.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2014 .
 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Návrh byl přijat.

8) Rozpočtový výhled města na rok 2015 a 2016
 FV konstatuje, že předložený návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 a 2016 

je konzistentní s návrhem rozpočtu na rok 2014 a nemá k němu výhrady a 
doporučuje i nadále neuzavírat nové úvěry či prodávat majetek města.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města na roky 
2015 a 2016.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
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9) Městské muzeum v Čelákovicích – návrh pracovní skupiny k prošetření sbírkových 
předmětů v Městském muzeu v Čelákovicích

 Není ukončeno – trvá. Bez usnesení

10) Diskuse, různé
 FV doporučuje zveřejňovat návrh rozpočtu města na stránkách města v plném 

znění současně s vyvěšením stávající formy rozpočtu na úřední desce.
 předseda FV sdělil, že termín příští schůze FV bude určen v závislosti na 

termínech konání zastupitelstva.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 21:45 hodin.

Zapsal: Ing. Jaroslav Ryneš, předseda FV, 27. 11. 2013
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