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ZÁPIS Č. 1/2018  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

21. 3. 2018 

 
 
Přítomni:  Veronika Knobová, Milena Přívozníková, Michaela Langmajerová, Vilibald Knob, Miroslav 

Opa, 
 
Omluveni  Petr Přerovský 
                     Markéta Reisiegelová 
                    
Hosté: Karel Majer 
                    Josef Pátek 
 
Program jednání: 
 

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

a. Rozpočet 2018 – změna č. 1 
b. Rozpočet 2018 – změna č. 2 
c. Rozpočet 2018 – změna č. 3 
d. Rozpočet 2018  - změna č. 4 

 
4) Různé 

a. Termíny schůzí FV na rok 2018 
 

 
 
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 19.3. 
2018 

  
 

 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 21/3/2018.   
 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. 
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3a)   Rozpočet 2018 – změna č. 1 

 
Nejvýznamnější položkou na příjmové straně je úprava nájemného z vodovodů a kanalizací (5,5mil. 
Kč) a to v souladu s novými kalkulacemi. Významnou položkou je rovněž převod z vlastních fondů 
z hospodářské činnosti k dorovnání účtů ve vši 4,5mi. Kč. Došlo rovněž k navýšení výnosů z DPH 
(1mil. Kč).  
 
Na výdajové straně je nejvýznamnější položkou částka 6,5mil. Kč, která je určena na činnost místní 
správy v souvislosti se získáním dotace  na programové vybavení pro organizování chodu úřadu. 
 
Dále dochází ke snížení výdajů o 4mil. Kč za pozemní komunikace (bude realizována pouze 
projektová dokumentace chodníku u podjezdu, nikoli samotná stavba). U vodního hospodaření 
dochází k navýšení výdajové položky o 2,3mil. Kč (rozpuštění nájemného). V paragrafu vzdělávání je 
nejvýznamnější položkou 1,174mil. Kč pro ZŠ Kostelní (zejména příspěvky na nájemné prostorů 
z důvodu rekonstrukce školy). 
 
Starosta Pátek dále vysvětlil záměr rekonstrukce garáží pro hasiče a související náklady na 
projektovou dokumentaci ve výši 180tis Kč.    
 
 
  

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 1 rozpočtu roku 2018.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

3b)   Rozpočet 2018 – změna č. 2 
 
V rámci této změny došlo pouze k formální úpravě na příjmové straně, kdy došlo ke snížení sociálního 
fondu o 504tis Kč, protože hodnota této položky musí být totožná s hodnotou výdajové položky 5342.  
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 2 rozpočtu roku 2018.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

3c)   Rozpočet 2018 – změna č. 3 
 
Na příjmové straně dochází k navýšení položky 1381- daně z hazardních her o 800tis. Kč. Jedná se o 
úpravu podle skutečného plnění v roce 2017. Další významnou položkou je navýšení položky 4131-
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o 1mil. Kč a navýšení položky pro ZŠ J. A. 
Komenského na hodnotu dotace „šablony“ (560tis. Kč).  
 
Na výdajové straně je nejvýznamnější položkou navýšení paragrafu Činnost muzeí a galerií o 1mil. Kč 
na archiv městského muzea v Rybářské ulici a 1mil. Kč navýšení příspěvku TS Čelákovice. .  

 
Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 3 rozpočtu roku 2018.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 
            3d)   Rozpočet 2018 – změna č. 4 
 
Významnou částkou na výdajové straně je navýšení o 4mil. Kč na investiční akce. Z této částky 
připadá 2mil. Kč na akci „Chodník Kollárova“ a dále 3mil. Kč na parkoviště Na Švihově. Do výsledné 
částky je započítáno i snížení výdajů o 1,5mil. Kč, které byly připraveny na lávku v areálu MDDM.  
 
Nejvýznamnější položkou na výdajové straně je snížení paragrafu 3612 - Bytové hospodářství o 
7,5mil. Kč. Jedná se o částku původně vyhrazenou na rekonstrukce střech č.p. 1442-1443 (3,5mil, Kč) 
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a rekonstrukci lodžií o 4mil. Kč). Celková částka 7,5mil Kč půjde na rekonstrukci kotelny K20 ( do 
předpokládané hodnoty investice je doplněno o 500tis. Kč z prodeje pozemků).  
 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 4 rozpočtu roku 2018.      
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
 

4a) Různé – Termíny schůzí FV na rok 2018 
 
Členové finančního výboru si předběžně odsouhlasili termíny schůzí FV v roce 2018 na dny 6/6/2018 
a 5/9/2018.  
 
                      Návrh usnesení: FV bere na vědomí předběžné termíny schůzí FV v roce 2018. 

 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 
            
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:05 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, předseda FV, 21. března 2018 


