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ZÁPIS Č. 2/2016  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

27. 6. 2016 

 
 
Přítomni:  Miroslav Opa, Richard Nejman,  Petr Přerovský, Markéta Reisiegelová (od 19:45) 
 
Omluveni:  V. Knobová 
                    
Hosté: Karel Majer 
                   Vilibald Knob 
                   Petr Bambas 
 
 
Program jednání:  
 

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

a. Změna rozpočtu č. 4 
b. Změna rozpočtu č. 5 
c. Změna rozpočtu č. 6 
d. Změna rozpočtu č. 7 
e. Změna rozpočtu č. 8 
f. Závěrečný účet města za rok 2015 
g. Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky města za rok 2015 
h. Analýza hospodaření Čelákovické sportovní, p.o. 
i. Metodika účetního odepisování pohledávek za nájemným společnosti Q-byt, s.r.o. 
 

4) Různé 
 
 
Jednání se uskutečnilo od 19:00 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 27. 6. 
2016.  
 

 Žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy. 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den   
 Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
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2) Určení pořizovatele zápisu 
 

 za zapisovatele byl navržen předseda FV Miroslav Opa  
  
 Návrh usnesení:  
 Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat 
 
 

 
3a)   Změna rozpočtu č. 4 

 
V rámci změny rozpočtu č. 4 patří mezi nejvýznamnější položky 600tis Kč navýšení paragrafu na 
zateplení městské knihovny a dále příspěvek Čelákovické sportovní ve výši 185tis Kč na základě 
vyúčtování provozu bazénu.  

 
 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 4 
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 

 3b)   Změna rozpočtu č. 5 
 
Nejvýznamnější položkou je navýšení příspěvku na činnost muzea o 350tis k dorovnání hospodaření 
za uplynulý rok. Další významnou položkou je 300tis  navýšení paragrafu na projekt lávky na 
železničním mostu.  
 
Na příjmové stránce změna zahrnuje odprodej pártystanu v částce 61tis. Kč.  
 
 
 

Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 5 
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 

           3c)  Změna rozpočtu č. 6 
 
 
V části „transfery“ (tedy příjmy) je nejvýznamnější položkou dotace na snížení energetické náročnosti 
MŠ Rumunská ve výši 225tis Kč.  
 
Na výdajové stránce pak je nejvýznamnější položkou navýšení příspěvku Čelákovické sportovní 
(365tis Kč) a investiční nákup sekačky (365tis Kč) taktéž pro Čelákovickou sportovní, p.o. V paragrafu 
5212 dochází k navýšení o 180tis Kč na zajištění digitálního povodňového plánu a prováděcí 
dokumentace pro zadávací zřízení.   
 

 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 6 

 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 
 
3d)   Změna rozpočtu č. 7 

 
Nejvýznamnější položkou je navýšení paragrafu 3419 o 277tis Kč na úhradu pohledávek SK Unionu 
souvisejících s údržbou fotbalové hrací plochy městského stadionu v roce 2015.  
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Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 7 
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

 
3e)   Změna rozpočtu č. 8 

 
Na příjmové straně dochází k úpravě o daň z příjmů právnických osob (navýšení pol. na hodnotu 
16.515tis Kč).  
 
V transferech je nejvýznamnější položkou navýšení dotací na transfery od krajů o 950tis Kč na 
pečovatelskou službu. 577tis Kč představuje dále dotace na snížení energetické náročnosti budovy 
MŠ Rumunská.  
 
Na výdajové stránce je významnou položkou 900tis Kč na realizaci autobusové zastávky „Jiřinská“. 
Dále je zde přesun prostředků v celkové výši 2.504tis Kč z nespecifikované rezervy, která byla 
navýšena o úpravu – navýšení nájemného z VaK změnou rozpočtu č.3.  
 
Další významnou nákladovou položkou je příspěvek Čelákovické sportovní, p.o. o 530tis Kč. 
 
Paragraf Prevence před drogami je navýšen o 610tis Kč na projekt Prevence rizikového chování dětí a 
mládeže. 
 
Paragraf 3634 je navýšen o 1.500tis Kč na rekonstrukci kotelen K70 a K360.  
 
Nejvýznamnější změnou na výdajové stránce je změna o 3.300tis Kč na navýšení platby DPH.   
 
 

Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 8 a doporučuje ZM její 
přijetí. 
 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

 
 
            3f)  Závěrečný účet města za rok 2015 
 
FV se seznámil se závěrečným účtem za rok 2015 a rovněž se zprávou auditora. Jednotlivé 
rozpočtové změny byly průběžně předkládány FV. Závěrečný účet prošel auditem bez výhrad.  
 

 
Návrh usnesení: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas 
s celoročním hospodařením města za rok 2015, a to bez výhrad.     

 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
             3g)  Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky města za rok 2015 
 
FV se seznámil se zprávou auditora o prověrce sestavení účetní závěrky za rok 2015.  
 

 
Návrh usnesení: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní 
závěrku města Čelákovic za rok 2015.   

 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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             3h)  Analýza hospodaření Čelákovické sportovní, p.o. 
 
 
Ředitel Čelákovické sportovní, p.s. vysvětlil organizační celky, ze kterých se Čelákovická sportovní, 
o.s. skládá (hala Vikomt, Městský bazén, Městský stadion) a jejich vzájemnou provázanost.  
 
Ředitel Čelákovické sportovní, o.s. zodpověděl otázky členů FV. Zvláštní pozornost byla věnována 
problematice Městského stadionu a plánovaným příjmům budoucích let. V letošním roce existují tři 
cenové hladiny, tedy standardní ceník (tzv. pro příchozí), ceník snížený pro kluby sdružující sportovce 
do 19ti let a ceník pro školy. 
 
Dále byla probírána problematika meziročního srovnání hospodaření Městského bazénu s tím, že 
reálné srovnání bude k dispozici až po uplynutí prvního pololetí, což je doba, po kterou je Městský 
bazén spravován Čelákovickou sportovní, p.o.   
 
V rámci úsporných opatření je zamýšlena v hale Vikomt výměna stávajícího osvětlení za úsporná led-
světla.  
 

 
Návrh usnesení: FV se seznámil s analýzou hospodaření Čelákovické sportovní 
p.o., kterou pro potřeby FV připravil a představil ředitel dané organizace.   

 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0 

 
              
              3i)  Metodika účetního odepisování pohledávek za nájemným společnosti Q-byt, s.r.o. 
 
Předseda dozorčí rady Q-bytu V. Knob referoval o průběhu schůzky se zastupitelkou arch. Ing. 
Fialovou nad problematikou odepisování pohledávek za nájemným.  
 
Na této schůzce bylo vysvětleno, že účetní vyřazení pohledávek neznamená vzdání se práva na 
vymáhání pohledávek ani prominutí dluhu. Zřizuje se podrozvahová evidence (podrozvahový účet 
911), na kterém jsou vyřazené pohledávky a závazky dále evidovány. 
 
Ke každé pohledávce je nadále vedena a uchovávána Q-bytem veškerá dokumentace související 
s danou pohledávkou. 
 

 
Návrh usnesení: bez usnesení  

 
 

 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 21:35 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, předseda FV, 27. června 2016 


