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ZÁPIS Č. 2/2017  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

6. 12. 2017 

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

Knob 
 
Omluveni  Petr Přerovský 
                    
Hosté: Karel Majer 
                    Josef Pátek 
 
Program jednání: 
 

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

a. Rozpočet 2017 – změna č. 16 
b. Rozpočet 2017 – změna č. 17 
c. Rozpočet 2017 – změna č. 18 
d. Rozpočet 2017 – změna č. 19 
e. Rozpočet 2018  
f. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020 

 
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 
28.11.2017 

  
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 7/12/2017.   
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
 
 

2) Určení pořizovatele zápisu 
 

 za zapisovatele byl navržen předseda FV Miroslav Opa  
  
 Návrh usnesení: FV schvaluje jako pořizovatele zápisu M. Opu.  
 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 

 Návrh byl přijat. 
3a)   Rozpočet 2017 – změna č. 16 
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Ing. Majer představil hlavní položky rozpočtové změny č. 16. Na příjmové straně se jedná se 
v podstatě o úpravu plánovaných příjmů podle skutečných výnosů.  
 
Na straně výdajové mezi nejvýznamnější položky patří navýšení příspěvku ZŠ Kostelní o 446 tis. Kč, 
z toho 249 tis. Kč na náklady spojené se stěhováním a stavebními úpravami detašovaných pracovišť.  
  

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 16 rozpočtu roku 2017.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

3b)   Rozpočet 2017 – změna č. 17 
 
Na příjmové straně dochází v kapitole 4122 k vratce části dotace MDDM na plavecko-běžecký pohár a 
položka se snižuje o 1,831 tis. Kč.  
 
Na výdajové straně je nejvýznamnější úprava paragrafu 3639, kde dochází k navýšení o 1.000 tis. Kč 
formou příspěvku pro TS Čelákovice za práce nad rámec stanoveného příspěvku.  
 
Tyto změny vedou ke snížení celkové rezervy o cca 1,1 mil. Kč.  
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 17 rozpočtu roku 2017.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

3c)   Rozpočet 2017 – změna č. 18 
 
Na příjmové straně je nejvýznamnější položkou navýšení paragrafu 4122 o 439,3 tis. Kč (dotace pro 
Pečovatelskou službu 239,3 tis. Kč a dotace pro SDH 200 tis. Kč).  
 
Na výdajové straně je nejvýznamnější položkou navýšení paragrafu 3639 o 1.000 tis. Kč formou 
příspěvku pro TS Čelákovice za práce nad rámec stanoveného příspěvku, z toho na navýšení 
mzdových prostředků ve výši 510 tis. Kč (navýšení mzdových tarifů).  
 
Další významnou položkou je navýšení paragrafu 6399 o 300 tis. Kč na odvod DPH.  

 
Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 18 rozpočtu roku 2017.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
            3d)   Rozpočet 2017 – změna č. 19 
 
Na příjmové straně jsou nejvýznamnější přesuny na položku „daň z hazardních her“ ve výši 3.800 tis. 
Kč.  
 
Na výdajové stránce dochází k navýšení paragrafu 3639 o 2.882 tis. Kč, čímž se celkový příspěvek na 
TS zvýší na 33.540 tis. Kč.  
 
Celková rezerva se snižuje o 2.300 tis. Kč.  
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 19 rozpočtu roku 2017.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
           3e)   Rozpočet 2018 
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Starosta J. Pátek představil metodu stanovení zejména daňových příjmů rozpočtu.  
 
U nedaňových příjmů je nejvýznamnější položkou nájem VaK ve výši 22.599 tis. Kč.  
 
Do položky transferů byly začleněny pouze takové, u kterých je předpoklad, že město dotaci získá 
nebo už jí získalo. Celkem transfery představují 23.387 tis. Kč. 
 
Vlastní příjmy představují 245.803 tis. Kč a celkové zdroje jsou ve výši 377.803 tis. Kč.  
 
Na straně výdajové je významnou položkou investice do dopravy ve výši 17.555 tis. Kč, a to zejména 
na rekonstrukce chodníku U Podjezdu, parkoviště Na Švihově a lávky přes Čelákovický potok, lávku 
v ulici Vašátkově a lávka u MDDM. 1.000 tis. Kč bude investováno do vybudování autobusové 
zastávky Mochovská.  
 
V paragrafu 23 (vodní hospodářství) se jedná zejména o obnovu infrastruktury. Konkrétními akcemi 
bude oprava vodovodu v ulicích Jiřinské a Sukově, dále rekonstrukce armatur a šoupat a výměna 
uzávěru přípojek. Bude vybudován vodovodní přivaděč do Záluží. Výdaje daného paragrafu celkově 
představují 138.400 tis. Kč.  
 
V paragrafech 31 a 32 (vzdělávání) je důležitou položkou 2.140 tis. Kč na opravu rozvodů vody, 
opravu fasády a okna v TV ZŠ J. A. Komenského. Do ZŠ Kostelní je plánováno na rekonstrukci 
s částkou 20.663 tis. Kč.  
 
Významnou plánovanou investicí je vybudování sportovního hřiště v Záluží ve výši 8.400 tis. Kč.  
 
V paragrafu 35 (bydlení, komunální služby a územní rozvoj) je významnou položkou investice do 
bytového fondu ve výši 10.625 tis. Kč.  
 
V paragrafu 3639 (komunální služby a rozvoj) je plánováno s částkou 2.000 tis. Kč na nákup pozemků 
zejména v souvislosti s výkupem pozemků pod obchvatem.  
 
V roce 2018 dojde k doplacení dlouhodobých přijatých půjček.  

 
 
Návrh usnesení: FV se seznámil s rozpočtem na rok 2018 a doporučuje ZM jeho 
schválení v předloženém znění.    
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
          3f)   Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020 
 
Rozpočtový výhled je vypracován v souladu se zákonem na následující dva roky. Zohledňuje 
strategické investice a hypotézy jejich financování.  
 
Mezi klíčové investiční záměry roku 2019 patří vybudování kanalizace v Záluží, v Jiřině a v tzv. 
Dělnických domcích v úhrnné výši 47.500 tis. Kč. Dostavba ZŠ Kostelní představuje investici ve výši 
50.000 tis. Kč, rekonstrukce muzea ve výši 10.000 tis. Kč.  
 
V roce 2020 je plánováno s rekonstrukcí bývalé školy v Sedlčánkách ve výši 20.000 tis. Kč, další fáze 
kanalizace v Jiřině (10.000 tis. Kč) a v Záluží (10.000 tis. Kč).  
 
V obou letech budou rovněž významné investice do skupiny 22 (silnice), a to zejména v oblasti Záluží, 
Jiřině v celkové částce 28.000 tis., resp. 40.000 tis. Kč.  
 
Starosta Pátek a vedoucí finančního odboru K. Majer zodpověděli otázky členů FV.  
 

Návrh usnesení: FV se seznámil se střednědobým výhledem rozpočtu na roky  
2019 - 2020 a doporučuje ZM jeho schválení v předloženém znění. 
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:55 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, předseda FV, 6. prosince 2017 


