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ZÁPIS Č. 4/2016  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

7. 12. 2016 

 
 
Přítomni:  Miroslav Opa, Veronika Knobová, Milena Přívozníková,  Markéta Reisiegelová, Vilibald 

Knob, Richard Nejman, Petr Přerovský  
 
Omluveni:  -- 
                    
Hosté: Josef Pátek, Karel Majer 
                    
 
 
Program jednání:  
 

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

a. Rozpočet 2017 
b. Rozpočtový výhled 2018 - 2019 
c. Návrh Obecně závazné vyhlášky E 3/2016, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

d. Odkup poloviny domu v Masarykově ulici čp. 231 
 

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 23.11. 
2016 a dodatečné podklady (Vyhláška o odpadech, odkup domu v Masarykově 
ulici čp. 231) dne 7.12.2016.  
 

 Žádné úpravy ani doplnění bodů programu nebyly navrženy. 
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 7/9/2016   
 Hlasování: pro 7, 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: FV schvaluje jako pořizovatele zápisu M. Opu  
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat 

 
 

3a)   Rozpočet 2017 

 
Ing. Majer prezentoval rozpočet a jeho strukturu. Rozpočet je sestaven tak, aby zajišťoval standardní 
provoz města, městského úřadu a zřízených organizací.  
 
Příjmy rozpočtu jsou ve výši 226 564,7 tis. Kč a výdaje ve výši 341 114,7 tis. Kč.  Rozpočet je 
stanoven jako schodkový a je dorovnán finančními prostředky (rezervami) minulých let v souladu s § 4 
odst. 5, písm. a) zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.  
 
Příjmová strana byla definována na základě odborné analýzy a rozpočet vychází plně z této hypotézy.  
 
Nepředpokládá se prodej majetku města s výjimkou pravděpodobného prodeje zbytkového pruhu 
pozemku v ulici Polská v Jiřině.  
 
Na výdajové straně je počítáno zejména s těmito nejvýznamnějšími výdaji do investic a oprav:  
 
Dopravní infrastruktura 

- Realizace přechodu v ulice Toušeňská (komunikace, veřejné osvětlení) v celkové výši cca 
3 000 tis. Kč.  

- Oprava chodníku v ulici Kollárova v částce cca 2 200 tis. Kč. Jedná se o první etapu 
související s peronizací železniční tratě.  

- Projekt parkovacích automatů v částce cca 1 000 tis. Kč. V souvislosti s peronizací železniční 
tratě je cílem předejít zablokovaní Masarykovy ulice. Parkovací automaty mají za úkol 
zvýhodnit krátkodobé parkování a být omezujícím faktorem pro dlouhodobé parkování.  
 

Vodní hospodářství a odpadní vody 
- Vodovod Jiřinská-Sukova v částce 6 200 tis. Kč.  
- Rekonstrukce armatur a nefunkčních šoupat v úhrnné částce cca 6 000 tis. Kč.  
- Přivaděč Záluží 4 000 tis. Kč. 
- Další intenzifikace formou úpravy technologické části čističky odpadních vod.  

 
Služby pro obyvatelstvo a kapitola vzdělávání  

- Významnou položkou je dokončení Mateřské školy Sluníčko v částce 14 100 tis. Kč. 
- 21 000 tis. Kč spuštění akce rekonstrukce základní školy Kostelní. Předpokládaná celková 

výše investice je 150 000 tis. Kč s tím, že se předpokládá i možnost financování z dotačních 
prostředků 

- 10 770 tis. Kč je alokováno na protipovodňový monitorovací a varovný systém včetně 
kompletního rozhlasového bezdrátového systému a nových digitálních sirén.  

 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

- Zateplení obvodového pláště č.p. 1645 – 1648 v částce 9 000 tis. Kč 
- Rekonstrukce střechy DPS  č.p. 462 v částce 650 tis. Kč 
- Rekonstrukce K-360 v částce 7 960 tis. Kč. 

 
Starosta Pátek a vedoucí Finančního odboru následně zodpověděli otázky členů Finančního výboru.  
 
  

 
Návrh usnesení: FV se seznámil s rozpočtem na rok 2017 a doporučuje ZM jeho 
schválení v předloženém znění.    
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
            3b)   Rozpočtový výhled 2018 - 2019 

 
Rozpočtový výhled je vypracován v souladu se zákonem na následující dva roky. Zohledňuje 
strategické investice a hypotézy jejich financování.  
 
Mezi klíčové investiční záměry patří dostavba ZŠ Kostelní, rekonstrukce městské části Jiřina 
a investice kanalizace Záluží a navazující chodníky a osvětlení. Celkově se jedná o investiční záměry 
v úhrnu za 398 mil. Kč pro roky 2018 a 2019.  Investiční akce budou částečně financovány z dotací 
v předpokládané úhrnné výši 120 mil. Kč.  
 
Finanční výbor s uspokojením konstatuje, že v roce 2018 dojde podle rozpočtového výhledu 
k doplacení dlouhodobých úvěrů.  
 
Starosta Pátek a vedoucí finančního odboru K. Majer zodpověděli otázky členů FV.  
 
 

Návrh usnesení: FV se seznámil s rozpočtovým výhledem 2018 – 2019 
a doporučuje ZM jeho schválení v předloženém znění.    
   
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

             3c)  Návrh Obecně závazné vyhlášky E 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
E7 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 
Vedoucí finančního odboru K. Majer vysvětlil podstatu dané vyhlášky a zejména způsob stanovení 
poplatku za komunální odpad.   
 

 
Návrh usnesení: FV se seznámil s návrhem obecně závazné vyhlášky E 3/2016 
a doporučuje ZM její schválení v předloženém znění.  

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 
            3d)  Odkup domu v Masarykově ulici čp. 231 

 
 
Město již vlastní polovinu daného domu. Majitel druhé poloviny souhlasí s odprodejem své části za 
částku 5 mil. Kč s tím, že prodávající souhlasí, že zaplatí polovinu daně z převodu nemovitosti.  
 
Daný dům bude dán k dispozici Základní umělecké škole k rozšíření výukových kapacit.  
 
 

Návrh usnesení: FV vyjadřuje podporu investičnímu záměru odkupu druhé 
poloviny domu v Masarykově ulici čp. 231 a doporučuje ZM jeho schválení.     

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

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


