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ZÁPIS Č. 6/2015  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

8. 12. 2015 

 
 
Přítomni:  Miroslav Opa, Markéta Reisiegelová, Václav Vlasák, Petr Přerovský, Miloslav Uhlíř 
 
Omluveni: Veronika Knobová, Richard Nejman 
Hosté: Josef Pátek, Karel Majer 
 
 
Program jednání:  
 

1) Schválení programu 
2) Určení pořizovatele zápisu 
3) Agenda 

a. Změna rozpočtu č. 13 
b. Změna rozpočtu č. 14 
c. Změna rozpočtu č. 15 
d. Změna rozpočtu č. 16 
e. Rozpočtová pravidla 
f. Rozpočet na rok 2016 
g. Rozpočtový výhled 2017-2018  
 

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

 
 

1) Schválení pořadu jednání 
 

 Program jednání a podkladové materiály byly rozeslány členům FV dne 4. 12. 
2015 a doplněny o rozpočtové změny č. 13 a 14 dne 7. 12. 2015.  

 

 Žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy. 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 8. 12. 2015   
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
 
 

2) Určení pořizovatele zápisu 
 

 Za zapisovatele byl navržen předseda FV Miroslav Opa.  
  
 Návrh usnesení:  
 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Opa)  
 Návrh byl přijat 
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3a)   Rozpočet 2015 – změna č. 13 

 
Změny na příjmové straně představují pouze formální regularizaci v detailech, které nebyly v okamžiku 
rozpočtu známy.  
 
Na výdajové straně představuje nejvýznamnější změnu navýšení investice do sauny o 427 tis. Kč a 
dále výdaje na činnost místní správy, kde se jednalo o úpravu mezd zaměstnanců ve výši 333 tis. Kč.  
 
Celková nespecifikovaná rezerva klesla o 1.037 tis. CZK.  

       
 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 13 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

 3b)   Rozpočet 2015 – změna č. 14 
  

 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 14  
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 

           3c)  Rozpočet 2015 – změna č. 15 
 
Celkový příspěvek Čelákovické sportovní představuje v tuto chvíli 1.600 tis. za rok 2015. Polovina z 
této částky připadá na příspěvek na provoz městského bazénu. Další příspěvky Čelákovické sportovní 
představují běžnou údržbu haly Vikomt, tribuny na stadionu a travnaté plochy tamtéž. 
 
FV žádá o rozbor hospodaření Čelákovické sportovní za rok 2015 v druhovém členění podle 
jednotlivých zařízení.  FV se chce dále seznámit s koncepcí činnosti Čelákovické sportovní v členění 
po jednotlivých zařízeních a se souvisejícími výdaji a investicemi.  
 

 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 15 

 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
            3d)  Rozpočet 2015 – změna č. 16 
 
V příjmové části dochází k úpravě dotací podle reality. V části výdajové dochází k přeskupení 
jednotlivých položek v rámci rozpočtu.  
 

 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 16  

 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
             3e)  Rozpočtová pravidla 
 
Zásadní změnou v rozpočtových pravidel je zvýšení limitu Radě města pro provádění rozpočtových 
opatření (změn rozpočtu) na 1 milion korun. Starosta Pátek vysvětlil členům FV, že k dané úpravě 
dochází zejména proto, aby se nadále nevyskytovaly dodavatelské faktury po splatnosti. K dané 
anomálii dochází zejména v případech, kdy je mezi jednotlivými zasedáními Zastupitelstva tříměsíční 
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prodleva. O přijatých změnách jsou nicméně všichni zastupitelé průběžně a bez zbytečného odkladu 
informováni vedoucím OFaP ing. Majerem.  
 
V rámci zjišťování běžných praktik v sousedních srovnatelných měst bylo zjištěno, že se rozsah 
oprávnění delegovaného na Radu města pohybuje v rozmezí od 500 tis. do 1 milionu korun. V tomto 
kontextu je změna navrhována.  
 
Členové FV nerozumí odkazu na par. 84 odst. 2 písm. b) a x) zákona 128/200Sb. o obcích. Bylo by 
vhodné, aby městský právník prověřil relevantnost daných písmen pro účely Rozpočtových pravidel.  
 

 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí věcný návrh Rozpočtových pravidel 

 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
             3f)  Rozpočet na rok 2016 
 
Starosta města představil základní rámec, ve kterém byl rozpočet města připraven.   
 
Daňové příjmy jsou definovány jako konzervativní a vycházejí z analýzy společnosti Cityfinance.  
 
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu v majetku města.  
 
Významnou změnou na příjmové stránce je skutečnost, že příjmem rozpočtu nadále není vstupné do 
bazénu, protože bazén je součástí příspěvkové organizace Čelákovické sportovní.  
 
V roce 2016 budou odepsány dluhy z nájemného v případech, kde již neexistuje možnost dluhy splatit. 
Jedná se o částku 3 miliony korun.  
 
Dále starosta Pátek vysvětlil problematiku investičních rezerv, a jak byly řešeny v předchozích letech.  
 

 
Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet 
v předloženém znění  

 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 

3g)    Rozpočtový výhled 2017-2018 
 

Ing. Majer vysvětlil členům FV základní rámec, kterým je rozpočtový výhled definován a mechanismy, 
kterými jsou určeny budoucí příjmy a výdaje.  
 

Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled 
2017-2018 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:20 hodin. 
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