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ZÁPIS Č. 18/2014  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

22. 1. 2014 

 
 
Přítomni:  Adámek Ludvík, Ing., Knobová Veronika, Mgr., Marečková Jana, Reisiegelová Markéta, 

Ing., Ryneš Jaroslav, Ing., Uhlíř Miloslav, Ing., Vlasák Václav, Ing. 
Omluveni: Drahovzal Jiří, Ing., Jonáš Stanislav 
Hosté: - 
 
Program jednání: 

1) Schválení pořadu jednání 
2) Určení zapisovatele 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4) Žádost o prominutí úroků z prodlení 
5) Rozbor hospodaření hasičů a DPS Čelákovice 
6) Městské muzeum v Čelákovicích  
7) 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. 1. 2014, dodatečné materiály 
k vybraným bodům programu byly rozeslány dne 7. 1. a 9. 1. 2014; 

 člen FV Ing. Uhlíř navrhl přesun bodu 7 před bod 5; 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje upravený program jednání na den 22. 1. 2014. 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
 

2) Určení zapisovatele 

 za zapisovatele byla navržena Mgr. Knobová;  
  
 Návrh usnesení: FV určuje za zapisovatele zápisu Mgr. Veroniku Knobovou.  
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 

 
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 člen FV Ing. Vlasák uvedl, že zastupitelstvu města potažmo občanům Čelákovic 
byl předložen zápis 17/2013 ze schůze FV dne 27. 11. 2013, který byl v rozporu 
se schváleným zápisem; tento odlišný zápis byl umístěn i na webové stránky 
města;  

 člen FV Ing. Vlasák předložil ostatním členům FV připomínkovaný a následně 
schválený zápis 17/2013 a zápis zveřejněný na stránkách města, který 
byl předložen zastupitelstvu města (termín konání 13. 12. 2013), aby členové FV 
mohli posoudit znění obou zápisů;  

 diskutovalo se o odlišnostech obou zápisů; členové FV zásadně nesouhlasili 
s některými uvedenými informacemi a usneseními v oficiálním zápisu, konkrétně 
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s body 5, 6 a 9; předseda FV Ing. Ryneš odeslal zápis ke kontrole 28. 11. 2013; 
zápis nedopovídal skutečnosti včetně návrhů usnesení, a proto obdržel v mailové 
korespondenci od většiny členů FV připomínky k zápisu, které však zapracoval 
pouze částečně;  

 předseda FV Ing. Ryneš uvedl, že si není vědom žádných odlišností;  

 členové FV Ing. Vlasák a Ing. Uhlíř se domnívají, že zápis byl tendenčně, účelově 
změněn; členové FV na minulém jednání FV (27. 11. 2013) přednostně 
nedoporučili schválení dotace pro TJ Spartak Čelákovice, neboť k této investici 
neměli žádné další podrobnější informace (např. podmínky dotačního titulu, 
majetkoprávní vztahy apod.); 

 předseda FV Ing. Ryneš se domnívá, že nepochybil; argumentoval, že jiné 
dotace v programu FV 27. 11. 2013 k projednání nebyly; 

 
Návrh usnesení: FV schvaluje zápis č. 17/2013 ze dne 27. 11. 2013, který byl 
předložen zastupitelům a občanům města a uveřejněn na webových stránkách 
města, za předpokladu, že budou změněny body 5, 6 a 9 v následujícím znění:  
 

 bod 5: úprava rozpočtu města č. 12/2013 – FV se pozastavuje nad zvýšením 
výdajů na služby telekomunikací a radiokomunikací na hodnotu 140 tis. Kč. 
FV doporučuje posouzení příčin navýšení v době, kdy operátoři své služby 
zlevňují.  

 

 bod 6: Dotace TJ Spartak Čelákovice: 

 Před projednáváním tohoto bodu oznámil předseda FV, že je předsedou 
TJ Spartak Čelákovice a předsedou atletického oddílu. 

 FV doporučuje upřednostňovat investice s dotačním titulem před 
investicemi bez dotačního titulu, jako například projekt TJ Spartak 
Čelákovice, kde je na vybudování atletické dráhy a atletických sektorů 
s umělým povrchem počítáno se 70 % dotací. 

 Rozhodnutí u takovýchto projektů je spíše politického rázu a je nutné 
předem zajistit v rozpočtu částku na spoluúčast s tím, že FV 
předpokládá, že k realizaci takovýchto projektu nebude čerpán úvěr ani 
prodáván majetek města. 

 Návrh usnesení: FV doporučuje ZM zabývat se projektem TJ Spartak 
Čelákovice 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1(Ing. Jiří Drahovzal) 
Návrh byl přijat (27. 11. 2013). 
 

 bod 9: Městské muzeum v Čelákovicích - Není ukončeno – trvá. Předseda FV 
projedná současný stav s předsedou pracovní skupiny panem Studničkou. 
Bez usnesení. 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
 
 

4) Žádost o prominutí úroků z prodlení 

 předseda FV Ing. Ryneš informoval členy FV o žádosti p. Š. o odpuštění úroku 
z prodlení za neplacení nájemného za bývalého manžela; 

 členové FV výboru diskutovali o problematice neplacení nájemného v Čelákovicích; 
vyzdviženy byly problémy týkající se vybírání úroků, vymáhání pohledávek, 
nabíhání penále a systému kontroly účetního systému; 

 člen FV Ing. Uhlíř uvedl, že úrok z prodlení ve výši 8 % ročně nepovažuje za 
vysoký; 

 členové FV (Ing. Vlasák, Ing. Uhlíř) doplnili, že město by nemělo přicházet o své 
peníze, které by mělo použít na zlepšení stavu městských bytů;  

 členové FV se shodli na tom, že odpouštění úroků je morální hazard a občané by 
se neměli domnívat, že úroky je možno promíjet; 

 předseda FV Ing. Ryneš navrhl prominutí úroku z prodlení ve výše 50 %; 
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Návrh usnesení: FV doporučuje promíjet úroky z prodlení na nájemném ve výši 
50%, pakliže nájemník zaplatí jistinu. 
Hlasování: pro 1 (Ing. Ryneš), proti 3 (Ing. Adámek, Ing. Uhlíř, Ing. Vlasák), zdržel se 3 
(Mgr. Knobová, Ing. Reisiegelová, p. Marečková) 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: FV obecně doporučuje nepromíjet úroky z prodlení na nájemném. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Ryneš) 
Návrh byl přijat. 
 

 
5) Diskuze, různé 

 členové FV se domnívají, že finanční výbor má provádět kontrolu hospodaření s 
majetkem a finančními prostředky obce, ne tuto činnost suplovat; 

 členové FV opětovně diskutovali na téma problematiky pohledávek Q-bytu; bylo 
připomenuto, že FV zpracoval v loňském roce zprávu týkající se Q-bytu; 
 

6) Rozbor hospodaření hasičů a DPS Čelákovice 

 Předseda FV Ing. Ryneš informoval o provedených auditech o hospodaření 
hasičů a DPS Čelákovic; 

 členové FV se domnívají, že v případě, že závěry z auditů nejsou následně nijak 
zaimplementovány, jsou finanční prostředky vynaloženy neefektivně;  
 

Proběhla rozprava k těmto bodům. Body zůstávají bez usnesení. 
 

7) Městské muzeum v Čelákovicích 

 bylo diskutováno o situaci v muzeu v Čelákovicích; bylo připomenuto, že FV 
zpracoval v loňském roce z návštěvy muzea zprávu; 
 
Proběhla rozprava k tomuto bodu. Bod zůstává bez usnesení. 
 

 
 

 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:30 hodin. 
 
       S výhradou: v zápise není uvedeno  
 
        Jaroslav Ryneš 
 
Zapsal: Mgr. Veronika Knobová, člen FV, 22. 1. 2014 
 
 

 


