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ZÁPIS Č. 1/2015  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

21. 1. 2015 

 
 
Přítomni:  Miroslav Opa, Markéta Reisiegelová, Veronika Knobová, Václav Vlasák, Miloslav Uhlíř, 

Petr Přerovský 
Omluveni: Richard Nejman 
Hosté: Josef Pátek, Karel Majer 
 
Program jednání: 

1) Schválení programu 
2) Určení zapisovatele 
3) Adresář kontaktů na členy výboru 
4) Agenda 

a. Rozpočtový výhled 2016 – 2017 
b. Rozpočet 2015 
c. Rozpočtová pravidla 
d. Stavy na účtech k 31.12.2014 
e. Dotace pro sportovní subjekty 

5) Různé 
6) Určení termínu dalšího jednání 

 
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 7. 1. 2015, podkladové materiály 
dne 15. 1. 2015  

 žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den21. 1. 2015. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
 
 

2) Určení zapisovatele 
 

 za zapisovatele byl navržen předseda FV Miroslav Opa  
  
 Návrh usnesení: FV určuje za zapisovatele zápisu Miroslava Opu  
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Opa) 
 Návrh byl přijat. 
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3) Adresář kontaktů na členy výborů  
 
Předseda FV odešle aktualizovaný adresář kontaktů na členy FV k odsouhlasení a 
následnému vzájemnému sdílení.  
 
Návrh usnesení: bez usnesení 
 
 

 
4a)   Rozpočtový výhled 2016 – 2017 
 
        Starosta informoval o struktuře výhledu a o způsobu, jak byl sestavován jak   

na straně příjmové, tak na straně výdajové. V období pokrytém výhledem není počítáno 
s kapitálovými příjmy (tzn. neuvažuje se o prodeji majetku).  
Starosta zodpověděl otázky členů FV související s rozpočtovým výhledem na 2016-2017  
 
Návrh usnesení: FV se seznámil s rozpočtovým výhledem na období 2016 až 2017 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 

4b)   Rozpočet 2015 
 

Starosta informoval o způsobu sestavování rozpočtu. Rozpočet je sestaven jako 
konzervativní a vyrovnaný. Dále starosta informoval o významných položkách výdajové 
části rozpočtu.  
Starosta a vedoucí finančního odboru zodpověděli otázky členů FV související se 
schváleným rozpočtem na rok 2015 
 
Návrh usnesení: FV se seznámil s rozpočtem na rok 2015 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
4c)  Rozpočtová pravidla 

Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice byla schválena usnesením Zastupitelstva 
města č. 26/2013/87 a řídí se ustanovením zákona č. 128/200Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů.  
Vedoucí finančního odboru vysvětlil základní ustanovení Rozpočtových pravidel a 
zodpověděl otázky členů FV.  
 
Návrh usnesení: FV se seznámil s platnými rozpočtovými pravidly 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
4d)  Stavy na účtech města k 31.12.2014 

 
Vedoucí finančního odboru informoval o stavu jednotlivých účtů a vysvětlil specifika 
jednotlivých účtů a jejich stavů.   
Vedoucí finančního odboru zodpověděl otázky členů FV.   
 
Návrh usnesení: FV se seznámil se stavy účtů města k 31.12.2014 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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4e)  Dotace pro sportovní subjekty a spolky 
 

V rozpočtovém roce 2015 a v letech následujících bude FV hodnotit jednotlivé žádosti a 
předkládat doporučení Zastupitelstvu k přerozdělení dotací pro sportovní subjekty a 
spolky.   
 
Návrh usnesení: bez usnesení 

 
 

5)    Různé 
 

 
6) Určení termínu dalšího jednání FV 
     středa 11/2/2015 od 18:00 

 
 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:01 hodin. 
 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, předseda FV, 21. 1. 2015 


