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       V Čelákovicích dne 18. 3. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 6. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
10/2016 DNE 30. 3. 2016 
 
Rozpočet 2016 – změna č. 3 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
V příjmové části dochází k výraznému navýšení, zejména vlivem zůstatků na účtech 
města k 31. 12. 2015. 
 
Nedaňové příjmy 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – navýšení par. z pronájmu 
vodovodů a kanalizací na 21 504 tis. Kč v souladu s koncesní smlouvou o 
provozování vodovodů a kanalizací.  
Kapitálové příjmy 
Výstavba údržba inženýrských sítí (3633) – úprava hodnoty par. na 996 tis. Kč, 
v souladu s Kupní smlouvou na převod STL plynovodu v průmyslové zóně je příjem 
města 2 411 tis. Kč, ale první část byla uhrazena kupujícím na konci prosince 2015, 
v roce 2016 bude příjmem pouze druhá část kupní ceny. 
Transfery 
Ostatní investiční transfery ze státních fondů (4216) – dotace MMR ve výši 2 
054,33599 tis. Kč na konsolidaci IT. 
 
Financování 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (8115) – úprava 
pol. na hodnotu 105 747,50023 tis. Kč, hodnota zůstatků na účtech města k 31. 12. 
2015. 
 
 
Výdaje rozpočtu 
Předškolní zařízení (3111) – celková hodnota par. se nemění, pouze dochází 
k přesunu 25 tis. Kč z pol. 5171 na pol. 5169, na projekt opravy Lapolu v MŠ 
Rumunská.  
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Základní školy (3113) – celkové navýšení par. o 40 tis. Kč, navýšení příspěvku ZŠ 
J. A. Komenského. 
Činnosti knihovnické (3314) - celkové navýšení par. o 62 tis. Kč, navýšení 
příspěvku městské knihovně. 
Záležitosti kultury (3319) - celková hodnota par. se nemění, pouze dochází 
k přesunu 90 tis. Kč z pol. 5169 a na pol. 5137, jedná se o nákup 3 informačních 
tabulí. 
Veřejné osvětlení (3631) – celkové navýšení par. o 3 tis. Kč, jedná se o elektrickou 
energii na VO V Prokopě.  
Komunální služby (3639) - celkové navýšení par. o 14 600 tis. Kč, 100 tis. Kč na 
navýšení pol. 5362 na úhrady daně z převodu nemovitostí a 14 500 tis. Kč na nákup 
pozemku pro sportovní halu. 
Ekologická výchova a osvěta (3792) - celková hodnota par. se nemění, pouze 
dochází k přesunu 15 tis. Kč z pol. 5139 na pol. 5169. 
Pečovatelská služba (4351) – celkové na výšení par. na 2 793 tis. Kč, nákup 
dálniční známky. 
Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie (5311) - celkové navýšení par. o 
500 tis. Kč na modernizaci MKS – přechod z analogového systému na digitální. 
Požární ochrana (5512) - hodnota par. se nemění, pouze dochází k přesunu 16 tis. 
Kč z pol. 6122 na pol. 5194 v souvislosti se 135. výročím vzniku SDH Čelákovice. 
Zastupitelstva obcí (6112) – navýšení par. o 5. tis. Kč na navýšení pol. 5167 - 
školení. 
Činnost místní správy (6171) - navýšení par. o 10. tis. Kč na navýšení pol. 5157  - 
roční vyúčtování spotřeby teplé vody. 
Ostatní finanční operace (6399) - celková hodnota par. se nemění, pouze dochází 
k přesunu 11 650 tis. Kč (daň z příjmů obce) z pol. 5362 na pol. 5365, v důsledku 
změny v rozpočtové skladbě. 
Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 
19 482 176,22 Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1 a 2. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 6. 1.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2016 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
není 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
6. 1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu č. 3, rozpočtu města Čelákovic 2016.   
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Změna č. 3 
2. Změna č. 3 – informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 3 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer, vedoucí OFaP 
 

 
………………………………………………. 

JUDr. Kristýna Vorlíčková, 
 právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 18. 3. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 6. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
10/2016 DNE 30. 3. 2016 
 
Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování 
účetní závěrky příspěvkových organizací města 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací je definováno vyhláškou č. 
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
obcí. Schvalovacím orgánem je rada města. Úkolem jmenované pracovní skupiny 
bude koordinovat činnosti zajišťující stanovené podklady pro schvalování účetních 
závěrek příspěvkových organizací, zpracování jejich výsledků a následné předložení 
radě města ke schválení. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 6. 2.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
není 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
není 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
6. 2 Zastupitelstvo města Čelákovic jmenuje v souladu s ustanovením § 84 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování 
účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2015 ve složení: 
Ing. Josef Pátek  - předseda 
Ing. Miroslav Opa Ph. D., Ing. Petr Studnička PhD., Ing. Karel Majer, Ing. Tomáš 
Bartoš - členové 
 
 
PŘÍLOHY 
 
nejsou 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer, vedoucí OFaP 
 

 
………………………………………………. 

JUDr. Kristýna Vorlíčková, 
 právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 21. 03. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

…………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Ing. Veronika Fürjesová, ředitelka  
 Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 10/2016 DNE 30. 03. 2016 
 
 
Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného a plnění 
spojených s užíváním bytů v majetku města Čelákovic 
 
 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
K 29. 02. 2016 vykazuje město Čelákovice pohledávky za dlužníky z titulu 
neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním bytů v majetku města 
Čelákovic v celkové výši 9.400.216,21 Kč. Z této částky činí pohledávky související 
s nájmem bytů v Čelákovicích 4.025.792,00 Kč (z toho činí neuhrazené nájemné 
2.101.718,- Kč) a v Milovicích 5.374.424,21 Kč (z toho činí neuhrazené nájemné 
2.852.287,- Kč). Jedná se o pohledávky evidované od roku 1998, část pohledávek je 
již promlčena, u části dlužníků nebyl dohledán postižitelný majetek a  
pravděpodobnost vymožení je mizivá.   
Jednou z možností, jak s pohledávkami naložit, je postoupení třetí osobě ve smyslu 
ustanovení § 1879 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném 
znění. Obecně je známo, že výnosnost takovéto transakce je v řádu procent jistiny, 
což bylo potvrzeno i předběžnou nabídkou společnosti BULANA s.r.o., která nabídla 
za celý balík pohledávek částku ve výši 213.784,- Kč. Nelze předpokládat, že by 
případným prodejem pohledávek formou výběrového řízení byla docílena vyšší cena.  
Po provedené analýze každé jednotlivé pohledávky lze konstatovat, že 
pravděpodobnost vymožení je nulová u pohledávek ve výši celkem 4.434.045,- Kč, 
z toho za byty v Čelákovicích ve výši 1.792.871,- Kč a za byty v Milovicích ve výši 
2.641.174,- Kč. Tyto pohledávky doporučujeme odepsat.  
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení č. 6.3. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Není. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Zpracovatel uvede příslušná související usnesení. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.3.1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. 
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vzdání se práva a prominutí dluhu v celkové částce 4.434.045,- Kč z titulu 
neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním bytů uživateli, jejichž 
jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 usnesení. 
 
PŘÍLOHY 
 

1. Přehled nedobytných pohledávek za dlužníky v Čelákovicích k 29. 2. 2016 
2. Přehled nedobytných pohledávek za dlužníky v Milovicích k 29. 2. 2016 
3. Přehled pohledávek celkem za dlužníky v Čelákovicích k 29. 2. 2016 
4. Přehled pohledávek celkem za dlužníky v Milovicích k 29. 2. 2016 
5. Nabídka na odkoupení pohledávek ze dne 15.1. 2016 
6. Nabídka na odkoupení pohledávek ze dne 2. 3. 2016 

 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost návrhu usnesení 
odpovídá: 

 
…………………………………………… 

Ing. Veronika Fürjesová, ředitelka  
 Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu  
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       V Čelákovicích dne 16. 3. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 

 
……………………………………………… 

Martina Jindřišková 
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 10/2016 DNE 30. 3. 2016 
 
 
POŘÍZENÍ NOVÉ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO HASIČSKÝ 
SBOR ČELÁKOVICE – SCHVÁLENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU A JEHO 
FINANCOVÁNÍ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen „IROP“) výzvu pro podání žádosti o finanční podporu 
na pořízení hasičské techniky.  
Příjemcem dotace mohou být obce, které mají zřízeny jednotky požární ochrany 
podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(jednotky kategorie JPO II a JPO III podle přílohy zákona o požární ochraně). 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 1. 2016 schválilo podání žádosti 
o finanční podporu na pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) 
v rámci 19. Výzvy IROP svým usnesením č. 9/2015/7.4 
Společnost OLIVIUS s.r.o, Sokolov, byla objednána jako zpracovatel projektového 
záměru a samotné podání žádosti o dotaci dne 22. 1. 2016 dle Směrnice č. I/9/2014. 
Stěžejním dokumentem projektového záměru je Studie proveditelnosti, která je 
předkládána Zastupitelstvu města ke schválení. 
Celková cena za CAS včetně výbavy byla stanovena na základě průzkumu trhu jako 
průměr cen ze zaslaných nabídkových cen a navýšena cca o 4% a činí 7 109 617,- 
bez DPH (8 602 636,- vč. DPH). Jedná se tedy o podlimitní veřejnou zakázku dle 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Administrace zadávacího řízení bude realizována externí firmou vybranou v souladu 
se směrnicí I/2/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
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Celková předpokládaná hodnota projektu, která zahrnuje pořízení nové CAS včetně 
vybavení, zpracování projektu a podání žádosti společností OLIVIUS s.r.o. a 
administrace zadávacího řízení externí firmou činí 7 189 617,- bez DPH a 
8 699 436,- vč. DPH. (finanční analýza je uvedena v odst. 12 na str. 26 Studie 
proveditelnosti) 
Předpokládaná hodnota VŘ byla, taktéž, navýšena z důvodu vytvoření rezervy pro 
případný nárust cen na trhu v období  od obdržení nabídek do uskutečnění 
výběrového řízení. To znamená že předpokládaná hodnota může být ponížena. 
Projekt bude probíhat dle harmonogramu realizace projektu, který je předběžně 
stanoven takto:  

- přípravné projektové práce vč. zpracování žádosti o dotaci a její předložení 
ke schválení příslušnému dotačnímu orgánu  
 do dubna 2016 

- výběrové řízení na dodavatele  duben až srpen 2016 
- fyzická realizace projektu září 2016 až červen 2017 
- ukončení financování projektu červenec 2017 až prosinec 2017 

(harmonogram projektu je uveden v odst. 5.6 na str. 13 Studie proveditelnosti) 
 
Celý projekt je realizována a zadáván tak, že jeho realizace je podmíněna přiznáním 
dotace. V případě, že městu Čelákovice dotace nebude přiznána, nebude se projekt 
realizovat. 
Zastupitelstvu je taktéž předkládáno ke schválení spolufinancování a zároveň 
předfinancování daného projektu města Čelákovice.  
V případě schválení dotace příslušným dotačním orgánem, bude dotace připsána 
na účet města po ukončení financování projektu. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Nutné navýšení rozpočtu na rozočtové skladbě 5512/6123 ve výši 8 699 436,00 Kč 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 9/2015/7.4 ze dne 13. 1. 2016 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
6.4.1 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
projektový záměr na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 
pro hasičský sbor Čelákovice, v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 
6.4.2  
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
spolufinancování a zároveň předfinancování daného projektového záměru 
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor 
Čelákovice, v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Studie proveditelnosti  
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 
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    V Čelákovicích dne 18. 3. 2016 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta II   

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, vedoucí odboru  
školství, informací a kultury 

 
 
MATERIÁL Č. 6.5  PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 10/2016 DNE 30. 3. 2016 
 
 
Žádost o „individuální“ dotaci – Sbor církve bratrské v Čelákovicích 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Sbor pracuje dlouhodobě s dětmi a mladými lidmi. Nabízí především nízkoprahový 
„Klub s výukou angličtiny“ pro 15 – 20 dětí, ve věku 6 – 13 let (klub je bezplatný). 
Další aktivitou je tzv. „Dorost“, práce s dětmi 7 – 13 let. Základem je pozitivní dětská 
skupina a budování dobrých vztahů mezi dětmi. Dorostu se pravidelně účastní 15 – 
20 dětí. Setkávání jsou naplněna hrami, výtvarnými činnostmi, zpěvem, biblickým 
vyučováním. Další věkovou skupinou je „Mládež“, 14 – 20 let, jde o velmi podobnou 
činnost jako s mladšími dětmi. V roce 2015 byla založena nová aktivita „Hudební 
skupina“, které se účastní 10 – 15 dětí. V době letních prázdnin Sbor organizuje již 
tradiční letní pobyt s výukou angličtiny pro všechny věkové kategorie. 
Sbor církve bratrské žádá o finanční podporu na výše uvedené aktivity. V roce 2015 
podpořilo město aktivity Sboru církve bratrské dotací ve výši 30 000 Kč.   
 
Účel: Podpora prce s dětmi a mládeží v roce 2016 
Celkové náklady na projekt: 154 000 Kč  
Požadovaná částka: 60 000 Kč 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Kontrola formálních náležitostí žádosti ve smyslu Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic I/6/2015 ze dne 1. 12. 2015 a úpravy těchto Zásad č. 1-
I/2/2016 ze dne 5. 1. 2016 byla provedena interním auditorem.  
Žádost projednala Rada města dne 15. 3. 2016 s doporučením ponížit dotaci na 
30 000 Kč.  
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 6.5.1, 6.5.2. 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
par. 3330, pol. 5223   
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
 
PŘÍLOHA 
 
VPS SML/ 2016/046/DI -7 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
6.5.1 rozhodlo v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 
30 000 Kč Sboru církve bratrské, se sídlem Vašátkova 288, Čelákovice, na 
podporu práce s dětmi a mládeží, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016.  
 
6.5.2 schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy 
a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2016/046/DI – 7 mezi Městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem 
církve bratrské v Čelákovicích, Vašátkova 288, Čelákovice, jako příjemcem.  
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková, právník 
městského úřadu 
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