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       V Čelákovicích dne 5. 06. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
20/2017 DNE 28. 06. 2017 
 
 
 
Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2016 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
 
V roce 2016 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 225 030 tis. Kč a výdaji 
ve výši 190 303 tis. Kč. Hospodaření roku 2016 bylo přebytkové ve výši 34 727 tis. 
Kč.  
Závěrečný účet za rok 2016 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2016 je složen 
ze zprávy auditora, rozboru hospodaření sestávající se z vyhodnocení příjmů a 
výdajů rozpočtu za rok 2016 a komentáře k vyhodnocení, vyúčtování finančních 
vztahů a dalších přehledů a informací zejména o hodnotě majetku, stavu pohledávek 
a závazků. 
 
Hospodaření roku 2016 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. 
r. o. s následujícím výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ 
 
Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7, písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 1.  
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Není 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 17 
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, 
závěrečný účet města Čelákovic za rok 2016 a souhlasí s celoročním 
hospodařením města Čelákovic v roce 2016, a to bez výhrad. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Závěrečný účet města Čelákovic za rok 2016 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka - právník městského 
úřadu 
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       V Čelákovicích dne 5. 06. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
20/2017 DNE 28. 06. 2017 
 
 
Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2016 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva 
města. Proces schvalování účetní závěrky, sestavené k 31. 12. 2016, upravuje 
vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných 
účetních jednotek. 
Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími 
informacemi. Podle požadavků vyhlášky č.  220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek byly předloženy další 
požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další doklady k provedené 
inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro 
ÚSC Město Čelákovice za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.  
 
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je - li 
účetnictví úplné a průkazné a zachycuje – li účetnictví řádně finanční situaci dané 
účetní jednotky. 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2016 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. 
o.  Výsledek prověrky je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky 
územně samosprávného celku Město Čelákovice. 
Ze Zprávy vyplývá, že  
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, účetní závěrka 
neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné 
dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
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- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není 
průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví 
nezachycuje řádně finanční situaci příspěvkové organizace k datu účetní závěrky. 
 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město 
Čelákovice dosáhlo za účetní období 2016 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v 
celkové výši 51 773 206,42 Kč. Podle účetní metodiky je tato hodnota převáděna na 
účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 2.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Není 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 2 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 
2016 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 
51 773 206,42 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky 
2. Účetní závěrka města Čelákovic za rok 2016 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka - právník městského 
úřadu 
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       V Čelákovicích dne 14. 6. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření  - změna č. 10 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Finanční vypořádání z minulých let (6402) – úprava par. na hodnotu 93,146 tis. Kč, 
jedná se o doplatek dotace na volby do zastupitelstev krajů v roce 2016. 
 
Výdaje rozpočtu 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se snižuje o 4 500 tis. Kč 
na pol. 6121, jedná se o stavby, které se v tomto roce nebudou realizovat – stoky 
v ulici M. Maška a v Záluží. 
Základní školy (3113) – navýšení par. o 368,50 tis. Kč formou navýšení příspěvku ZŠ 
J. A. Komenského o 40 tis. Kč na pokrytí výdajů na nové připojení k internetu a za 
úklid učeben využívaných gymnáziem a navýšení příspěvku ZŠ Kostelní 328,5 tis. Kč 
na prevenci rizikového chování (150 tis. Kč) a na úhradu nájmu (178,5 tis. Kč) 
z důvodů prováděné přístavby. 
Činnosti muzeí a galerií (3315) – navýšení par. o 300 tis. Kč formou zvýšení 
příspěvku na činnost městského muzea na provoz informačního centra. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – navýšení par. o 18 tis. Kč na pol. 5222 – dotace 
z rozpočtu města. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – navýšení par. o 30 tis. Kč na pol. 6121 
– projekt rekonstrukce hlavní budovy letního tábora v Miličíně. 
Prevence před drogami (3541) – snížení par. o 18 tis. Kč. Převod na par. 3399. 
Komunální služby, územní rozvoj (3639) – hodnota par. se navyšuje o 1 000 tis. Kč, 
které jsou určeny na nákup pozemků nutných k vybudování obchvatu města. 
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) – hodnota par. se zvyšuje o 300 tis. Kč – na 
realizaci kamerového systému v nově budovaném podchodu na nádraží.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 6 623,66097 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 3.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2017 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 3 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, 
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 10. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 10 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer -  vedoucí OFaP 
 

 
………………………………………………. 

Mgr. Jiří Havelka -  právník městského 
úřadu 
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    V Čelákovicích dne 9. 6. 2017 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Jana Pezlová, referent odboru  
školství, informací a kultury 

 
 
MATERIÁL Č. 3.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
Žádost o „individuální“ dotaci – Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2017/122/DI-SPR11  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, žádá o dotaci ve 
výši 146 000 Kč na pořízení lodě pro 5 osob, včetně příslušenství (motoru, vleku) pro 
potřeby spolku k výkonu ostrahy rybářskou stráží řeky Labe, vysazování ryb, údržbě 
revíru, úklidu a při likvidaci ekologických havárií. Loď bude používána k součinnosti 
se složkami IZS a Městské policie Čelákovice. 
 
Celkové náklady na akci: 146 270 Kč. 
Požadovaná částka: 146 000 Kč. 
Rezerva v kapitole 3399: 530 Kč. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Kontrola formálních náležitostí žádosti ve smyslu Zásad pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic č. I/9/2016 ze dne 25. 10. 2016 byla provedena odborem 
školství, informací a kultury. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Finanční prostředky na paragrafu 3399 jsou již vyčerpány. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
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Rada města Čelákovic usnesením č. 10/2017/6.5 ze dne 23. května 2017 
nedoporučila Zastupitelstvu města Čelákovic schválit individuální dotaci spolku 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice. 
 
PŘÍLOHA 
 
VPS SML/2017/122/DI-SPR11 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.4.1 
Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
neposkytnutí dotace ve výši 146 000 Kč, spolku Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Čelákovice, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, IČ 43750451, na 
účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05237/2017-OŠIK/114 ze dne 20. 4. 2017 – na 
náklady spojené s pořízením lodě pro 5 osob, včetně příslušenství (motor, 
vlek). 
  
3.4.1B  
Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí individuální dotace ve výši 146 000 Kč, spolku Český rybářský svaz, 
z. s., místní organizace Čelákovice, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, IČ 43750451, 
na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05237/2017-OŠIK/114 ze dne 20. 4. 2017 – 
na náklady spojené s pořízením lodě pro 5 osob, včetně příslušenství (motor, 
vlek). 
 
3.4.2  
Zastupitelstvo města Čelákovic 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/2017/122/DI-SPR11 mezi městem Čelákovice 
jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Čelákovice, jako příjemcem.  
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, vedoucí odboru  
školství, informací a kultury 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, právník městského 
úřadu 
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