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ZÁPIS Č. 2/2015  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

18. 2. 2015 

 
 
Přítomni:  Miroslav Opa, Markéta Reisigelová, Veronika Knobová, Václav Vlasák, Petr Přerovský, 

Richard Nejman 
Omluveni: Miloslav Uhlíř 
Hosté: Josef Pátek, Karel Majer, Marie Vávrová 
 
Program jednání: 

1) Schválení programu 
2) Určení zapisovatele 
3) Agenda 

a. Rozpočet 2015 – změna č.1 
b. Finanční podpora z rozpočtu města do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, 

sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v roce 2015 
4) Různé 
5) Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 hod. v malé zasedací místnosti Radnice I., 2. patro, nám. 5. května 1. 
 

 
 

1) Schválení pořadu jednání 
 

 Program jednání a podkladové materiály byly rozeslány členům FV dne 15.2. 
2015.   

 Žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy. 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 18. 2. 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 
 
 

 
4a)   Rozpočet 2015 – změna č. 1 
 
        Vedoucí finančního odboru Majer představil hlavní body 1. rozpočtové změny a 
zodpověděl dotazy. Po započtení veškerých změn jak na příjmové, tak výdajové straně, 
dochází ke zvýšení rozpočtové rezervy o 4.100.000,-kč.  
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Pan Vlasák vznesl dotaz na navýšení rezervy investice do městské sauny a připomněl, že 
analýza hospodaření městské sauny se probírala na FV 13/6/2012, kde FV doporučil zabývat 
se variantně jak zlepšením provozu městské sauny, tak záměru jejího pronájmu. Starosta 
Pátek zodpověděl dotaz na navýšení investice na celkovou částku 2.000.000,-Kč. Je 
připraven projekt rekonstrukce sauny, jehož realizace má za cíl učinit saunu přitažlivější pro 
návštěvníky. Po realizaci rekonstrukce bude FV požadovat podklady k ekonomickému 
zhodnocení dané investice.  
 
Na dotaz pana Vlasáka vysvětlil vedoucí finančního odboru Majer podstatu změny paragrafu 
2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství.   

 
Návrh usnesení: FV doporučuje schválit změnu č. 1 rozpočtu 2015 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
           4b)   Finanční podpora z rozpočtu města do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, 

sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v roce 2015 
 
 

Vedoucí OŠIK M. Vávrová a starosta Pátek představili aktuálně schválenou změnu 
zákona 250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtu a její dopad na 
proces přidělování dotací města. V tuto chvíli probíhá odborná diskuse o tom, zda lze 
pokračovat v započatém dotačním řízení podle původní verze zákona nebo zda je nutno 
postupovat podle nového znění zákona. Vedení města prověří formou oficiálního dotazu 
na Ministerstvo financí, jaký postup je správný.  
 
Dále vedoucí OŠIK M. Vávrová seznámila FV s postupem, kterým byl projednávaný 
materiál připraven. FV konstatuje, že daný dokument je OŠIKem zpracován pečlivě.   
 
FV ustavuje pracovní skupinu ve složení Petr Přerovský, Markéta Reisigelová a Richard 
Nejman, která prověří rozdělení dotací podle návrhu předloženého OŠIKem.  
 
Závěrečná zpráva z jednání pracovní skupiny bude představena FV tak, aby ji mohl 
projednat na schůzi 15/4/2015.  
 
Návrh usnesení: bez usnesení 

 
 

5)    Různé 
 
Termíny schůzí FV v roce 2015 

              
FV se v roce 2015 sejde v těchto termínech: 15/4, 10/6, 26/8, 21/10 a 2/12. Schůze 
proběhnou vždy od 18h v malé zasedací místnosti Radnice I., 2. patro, nám. 5. května 1. 
 
Podklady pro jednání FV budou členům zasílány s týdenním předstihem předsedou.  
 
 
Efektivita hospodaření rekreačních zařízení ve vlastnictví města 

 
Petr Přerovský shromáždí pro příští zasedání FV podkladový materiál k hospodaření a 
způsobu fungování chaty Huť, chaty Dědov a tábora Miličín.  
 
Návrh usnesení: bez usnesení 
 

 
6) Určení termínu dalšího jednání FV 
     středa 15/4/2015  od 18:00 
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Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:20 hodin. 
 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, předseda FV, 18. 2. 2015 


