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ZÁPIS Č. 3/2016  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

7. 9. 2016 

 
 
Přítomni:  Miroslav Opa, Richard Nejman,  Petr Přerovský, Veronika Knobová,  Markéta Reisiegelová  
 
Omluveni:  -- 
                    
Hosté: Karel Majer 
                    
 
 
Program jednání:  
 

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

a. Změna rozpočtu č. 9 
b. Změna rozpočtu č. 10 
c. Změna rozpočtu č.11 
d. Změna rozpočtu č. 12 – bod doplněn ing. Majerem na úvod zasedání FV 
e. Změna rozpočtu č. 13 – bod doplněn ing. Majerem na úvod zasedání FV (bez 

podkladového materiálu) 
f. Rozbor hospodaření za období od 1/1/2016 do 30/6/2016 
 

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 6. 9. 
2016.  
 

 Žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy. 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 7/9/2016   
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
 
 
 
 

2) Určení pořizovatele zápisu 
 

 za zapisovatele byl navržen předseda FV Miroslav Opa  
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 Návrh usnesení: FV schvaluje jako pořizovatele zápisu M. Opu  
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat 
 
 

 
3a)   Změna rozpočtu č. 9 

 
Na příjmové straně se jedná zejména o navýšení daňových příjmů a uhrazení dluhu za nájemné ze 
sauny za loňský rok (par. 3412-Sportovní zařízení, částka 31tis. Kč).  
 
Nejvýznamnější položkou na výdajové straně je navýšení par. komunální služby a rozvoj o  776tis Kč. 
Jedná se o příspěvek na činnost TS Čelákovice. Dále se jedná o navýšení par. 5512 (Požární 
ochrana) o částku 205tis Kč na pořízení 3ks dýchacích přístrojů a administraci nové cisterny.  

 
 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 9 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 

 3b)   Změna rozpočtu č. 10 
 
Změna rozpočtu č. 10 ovlivňuje výhradně výdajovou stranu rozpočtu. 
 
Dochází k navýšení par. 3314 (Činnosti knihovnické) o částku 500tis. Kč na rekonstrukci pobočky 
knihovny v Sedlčánkách.  
 
Další významné navýšení představuje částka 123tis Kč pro par. 3315 (Činnost muzeí a galerií) na 
navýšení příspěvku činnosti muzea o výdaje na muzejní noc. Předseda FV prověří, v čem spočívá 
dané navýšení příspěvku na muzejní noc a které činnosti a služby nad rámec rozpočtované částky 
bylo tímto rozpočtovým opatřením byly pokryty. Následně bude informovat členy FV.   
 
 

Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 10 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 

           3c)  Změna rozpočtu č. 11 
 
 
Na příjmové straně se jedná zejména o doplatku 230tis Kč za pozemek na základě směnné smlouvy 
s VSC Čelákovice. 
 
Na výdajové stránce došlo k navýšení o 80tis na posouzení kapacity ČOV, příspěvek Čelákovické 
sportovní 72tis k pokrytí mzdových nákladů pracovníka zajišťujícího kontrolu a údržbu dětských hřišť, 
595tis Kč je uvolněné zádržné firmě G-Mont za výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Pod přerovskou 
cestou.  
 
Nad rámec předložených materiálů došlo k navýšení na výdajové části o 150tis Kč (příspěvek 
Městskému muzeu na vybudování výstavy o upírech).  
 
 

 
Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 11 

 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
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Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 11 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 

 
3d)  Změna rozpočtu č. 12 

 
Tabulková část dané rozpočtové změny byla předložena ing. Majerem na zasedání FV. Jednotlivé 
body rozpočtové změny č. 12 byly ing. Majerem představeny a ing. Majer odpověděl na otázky členů 
FV. V souhrnu představuje daná rozpočtová změna navýšení výdajů o 919tis Kč.  
 

Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 12 
 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 

3e)  Změna rozpočtu č. 13 
 
Ing. Majer představil ústně danou rozpočtovou změnu. Nejpodstatnější částí je přesun částky na 
výstavbu MŠ Sluníčko v částce cca 10mio CZK zpět do rezervy. Dále se do rezervy přechází 2,4mio 
za nerealizovanou stavbu skatepark. Na výdajové stránce dochází k navýšení o 850tis za projektovou 
dokumentaci k rekonstrukci Městského stadionu.   
 
Dále dochází k navýšení výdajů p 600tis na veřejné osvětlení (jiřinská zastávka a toušeňská-přechod). 
Další navýšení představuje výdaj na kolumbární zeď na městském hřbitově v částce 1,2mio CZK. 
Poslední částkou je 600tis na projektovou dokumentaci kotelny K360. Předseda FV prověří a bude 
informovat členy FV v čem spočívá takto nákladná projektová dokumentace.  
 

Návrh usnesení: FV vzal na vědomí rozpočtovou změnu č. 13 
 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
3f)   Rozbor hospodaření za období 1/1/2016 do 30/6/2016 

Ing. Majer odpověděl na dotazy členů FV na různé položky rozboru hospodaření.  
 

 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:10 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, předseda FV, 7. září 2016 


