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ZÁPIS Č. 3/2015  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

8. 4. 2015 

 
 
Přítomni:  Miroslav Opa, Markéta Reisigelová, Veronika Knobová (do 20:15), Václav Vlasák, Petr 

Přerovský, Richard Nejman, Miloslav Uhlíř 
Omluveni:  
 
Hosté: Petr Studnička, Marie Vávrová, Miloš Sekyra (od 21:20) 
 
Program jednání: 

1) Schválení programu 
2) Určení zapisovatele 
3) Agenda 

a. 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 19:00 hod. v malé zasedací místnosti Radnice I., 2. patro, nám. 5. května 1. 
 

 
 

1) Schválení pořadu jednání 
 

 Žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy. 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den   
 Hlasování: pro 7, 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 6, proti 0, zdržel se 1 (M. Opa) 
 Návrh byl přijat 
 

3 a)   Finanční podpora z rozpočtu města do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, 
sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v roce 2015 

 
Finanční výbor se seznámil se zjištěními pracovní skupiny, které budou zpracovány 
v samostatném zápisu.  
 
Finanční výbor konstatuje, že předložený návrh na rozdělení dotací zpracovaný 
Odborem školství, informací a kultury ve spolupráci s pracovní skupinou je vypracován 
v souladu se zásadami o přidělování dotací z rozpočtu města.  
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Na základě zjištění pracovní skupiny Finanční výbor konstatuje, že návrh na rozdělení 
dotací vychází z údajů uvedených v žádostech jednotlivých žadatelů o dotace.  
  
Finanční výbor se dále zabýval nejasnostmi ve způsobu definování a dokladování 
členské základy a doporučuje u vybraných subjektů zkontrolovat soulad předložených 
jmenných seznamů, na které byly žádány příspěvky, s evidovanými členy.  

 
Finanční výbor považuje za důležité důsledně kontrolovat účelovost čerpání přidělených 
dotačních prostředků.  

 
V souvislosti s novelou zákona 250/2000Sb O rozpočtových pravidel územích celků 
doporučuje Finanční výbor připravit ucelený návrh nových zásad pro poskytování dotací 
v oblastí výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních, občanských a dalších 
volnočasových aktivit. Návrh by měl být zpracován pracovní skupinou pro kulturu a 
pracovní skupinou pro sport.  

 
 

Návrh usnesení: FV doporučuje schválit rozdělení Finanční podpory (dotace) 
z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, 
sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v roce 2015 v předloženém 
znění.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat 

 
 

4)    Různé 
 
5)  Určení termínu dalšího jednání FV 
     Termín předpokládané další schůze FV je 15/4/2015 od 18:00, ale bude potvrzen do  
     10/4/2015.  
 
Návrh usnesení: bez usnesení 

 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 21:55 hodin. 
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