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ZÁPIS Č. 4/2015  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

10. 6. 2015 

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

Přerovský, Richard Nejman, Miloslav Uhlíř 
Omluveni: -- 
Hosté: Karel Majer 
 
Program jednání: 

1) Schválení programu 
2) Určení zapisovatele 
3) Agenda 

a. Závěrečný účet města za rok 2014 
b. Účetní závěrka za rok 2014  
c. Rozpočet 2015 – změna č. 6 

4) Různé 
 

 
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 10. 6. 2015.   

 Žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy. 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 10. 6. 2015. 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
 
 

2) Určení zapisovatele 
 

 za zapisovatele byl navržen předseda FV Miroslav Opa  
  
 Návrh usnesení:  
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Opa) 
 Návrh byl přijat 
 
 

 
        3a)       Závěrečný účet města za rok 2014 
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        Závěrečný účet města za rok 2014 je zpracován ve stejné podobě jako 
v předchozích letech včetně zprávy auditora a stručného přehledu o hospodaření 
příspěvkových organizací.  
 

Finanční výbor doporučuje, aby v přílohách k budoucím závěrečným účtům 
města byly uvedeny pohledávky města z bytového hospodářství Q-bytu a jejich 
meziroční vývoj.  

 
Návrh usnesení: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města 
vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2014, a to 
bez výhrad.   
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
        3b)      Účetní závěrka za rok 2014 

 
Návrh usnesení: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2014.   
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 

        3c)      Rozpočet 2015 – změna č. 6 
 

Změna č. 6 Rozpočtu města na rok 2015 spočívá na straně příjmové 
zejména v těchto položkách:  

- investiční transfer od regionálních rad (3.446tis Kč, silnice 
V Prokopě) 

- úprava daně z příjmu (755tis Kč. Jedná se o změnu hladiny rozpočtu 
jak na příjmové tak na výdajové straně) 

- neinvestiční transfery od krajů (68tis Kč, plavecko-běžecký pohár 
pořádaný MDDM) 

 
Na straně výdajové jsou nejvýznamnější tyto položky: 

- rekonstrukce MŠ Rumunská (4.300tis Kč, zejména rekonstrukce 
varny a EPS) 

- příspěvek Čelákovické sportovní (800tis Kč, k pokrytí výdajů 
sportovních zařízení spravovaných Čelákovickou sportovní, tzn. 
v tuto chvíli Městský bazén) 

- veřejné osvětlení V Prokopě (400tis. Kč) 
- údržba, výsadba dřevin (400tis Kč) 

 
 
 
Návrh usnesení: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit změnu č. 6 Rozpočtu 2015 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
4)    Různé 
 

 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 19:20 hodin. 
 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, předseda FV, 10. 6. 2015 


