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ZÁPIS Č. 1/2019  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

6. 2. 2019 

 

 
 
Přítomni:  Markéta Reisiegelová, Lucie Chrůmová, Jakub Ježek, Michaela Langmajerová, Milena 

Přívozníková, Václav Lisa 
 
Omluveni: Petr Přerovský 
                    
Hosté:       Josef Pátek 
                 Miroslav Opa 
 
 
Program jednání: 
 

1) Přivítání účastníků 
2) Schválení programu 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Předání usnesení o zvolení za členy FV jednotlivým členům 
5) Agenda 

a. Rozpočet 2018 – změna č. 23 
b. Rozpočet 2019 – změna č. 1 
c. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021 

6) Různé 
7) Určení termínu dalšího jednání 

 
 

 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 hod. v malé zasedací místnosti Radnice, 2. patro, nám. 5. května 1 
 

 
1) Přivítání účastníků 

 
Předsedkyně FV přivítala jednotlivé členy Finančního výboru. Následně se všichni 
přítomní členové FV představili z hlediska profesních zkušeností a představ o úkolech a 
činnostech finančního výboru.   
 
 

2) Schválení pořadu jednání 
 

 Program jednání a podkladové materiály byly rozeslány členům FV dne 30.1. 
2019 a 4.2.2019. 
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 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 6/2/2019.   
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh byl přijat. 
 
 

3) Určení pořizovatele zápisu 
 

 Za zapisovatele byl navržen Miroslav Opa  
  
 Návrh usnesení: FV schvaluje jako pořizovatele zápisu Miroslava Opu.  
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Návrh byl přijat. 
 
 

4) Předání usnesení o zvolení za členy FV jednotlivým členům 
 

 Přítomným členům finančního výboru byl předán Výpis z usnesení č. 2/2018/8.4  
zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 12. 12. 2018.  

 

 Dále všichni přítomní členové FV, kteří nejsou zvolenými zastupiteli města 
Čelákovic, podepsali Prohlášení o mlčenlivosti ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

 
 

5) Agenda 
 
5a)   Rozpočet 2018 – změna č. 23 

 
Rozpočtová změna se týká přijatého investičního transferu ze státního rozpočtu na „Rozšíření 
systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“ - biopopelnice. Původní dotace,  do rozpočtu 
zařazená jako investiční, se nově dělí na neinvestiční a investiční část. 
V době zařazení dotace do rozpočtu města nebyly tyto informace známé. Neinvestiční část ve výši 
1.856tis Kč se převádí z položky Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu na položku 
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu, celkové příjmy ani výdaje rozpočtu se nemění a přesun 
mezi příjmovými položkami rozpočtu tudíž nemá vliv na rezervu. 
 
  

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 23 rozpočtu roku 2018. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat 

 
 

5b)   Rozpočet 2019 – změna č. 1 
 
Na příjmové straně rozpočtu dochází ke snížení hodnoty výše nájemného z VaK na rok 2019 na 
základě příslušné smlouvy o 2.298tis. Kč. Podstatou změny je úprava na skutečnou hodnotu spotřeby 
vody v roce 2018, kdy spotřeba vody byla nižší v roce 2018 než v roce 2017, která byla brána jako 
výchozí hypotéza pro vytvoření rozpočtu na rok 2018.  
 
Na příjmové straně dále dochází o navýšení položky 4112 o 804tis. Kč. Jedná se o dotaci na výkon 
státní správy podle zákona č. 336/2018 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2019. I v tomto případě se 
jedná o úpravu rozpočtované částky  na skutečnost (danou  výše zmíněným zákonem), která nebyla 
známa v době tvoření rozpočtu na rok 2019.  
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Dále dochází ke změně stavu peněžních prostředků na bankovních účtech města k 1/1/2019, kdy byla 
hodnota upřesněna na reálný stav. Konkrétně se jedná o navýšení položky o 6.021tis. Kč.  
 
Na výdajové straně rozpočtu je nejvýznamnější položkou navýšení paragrafu 2219 o 1.500tis. Kč na 
realizaci lávky přes čelákovický potok do areálu MDDM.  
 
Další rozpočtovou změnou na výdajové straně je i navýšení paragrafu Požární ochrana (5512) o 
1.200tis. Kč na opravu hasičského žebříku.  
 
Paragraf Činnost muzeí a galerií (3315) je navýšen o částku 250tis. Kč na zpracování projektové 
dokumentace nové expozice muzea.  
 
V souhrnu se změny na příjmové i výdajové straně rozpočtu promítají do navýšení nespecifikované 
rezervy o 1.577,02122tis Kč.  
 
Starosta Josef Pátek zodpověděl otázky členů FV na jednotlivé rozpočtové změny.   
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 1 rozpočtu roku 2019.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat 

 
 

5c)   Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021 
 
Rozpočtový výhled je vypracován v souladu se zákonem na následující dva roky. Zohledňuje 
strategické investice a hypotézy jejich financování.  
 
Mezi klíčové investiční záměry roku 2020 patří vybudování kanalizace v Záluží a v Jiřině v úhrnné výši 
cca 45.500tis. Kč. Dostavba ZŠ Kostelní představuje investici ve výši cca 50.000tis. Kč.   
 
V roce 2021 jsou zohledněny další fáze kanalizace v Jiřině (10.000tis. Kč) a v Záluží (10.000tis. Kč).  
 
V obou letech budou rovněž významné investice do skupiny 22 (silnice), a to zejména v oblasti Záluží, 
Jiřině v celkové částce 28.000tis. Kč, resp. 40.000tis. Kč.  
 
Starosta Josef Pátek zodpověděl otázky členů FV nejen na klíčové investice, ale i na celkový rámec 
financování v následujících letech.   
 

Návrh usnesení: FV se seznámil se Střednědobým výhledem rozpočtu na rok 
2020 a 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat 

 
 

6) Různé 
 
Starosta Josef Pátek představil rozpočet města na rok 2019. Vysvětlil proces, jakým je rozpočet 
připravován, jaké jsou klíčové položky a mechanismus jejich definování.   
 
Následně starosta Josef Pátek představil klíčové body v jednotlivých kapitolách příjmové i výdajové 
strany rozpočtu a zodpověděl členům FV průběžně kladené otázky.   
 
Dále starosta představil záměr na prodej bytů v Milovicích.  
 
Členové FV diskutovali problematiku pěší lávky od Kulturního domu do MDDM a její vliv na odlehčení 
pěší dopravy ve městě.  
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Návrh usnesení: FV vzal na vědomí informaci o rozpočtu na rok 2019. FV 
projednal připravovaná pravidla pro prodej bytů v Milovicích a doporučuje 
Zastupitelstvu města zřídit zvláštní účet pro nakládání se získanými pěněžními 
prostředky tak, aby bylo zajištěno jejich využití výhradně pro strategické 
investiční akce.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat 

 
 

7) Určení termínu dalšího jednání 
 
Členové FV se předběžně dohodli, že další schůze FV se bude konat  20/3/2019 od 18:00 v malé 
zasedací místnosti Radnice, 2. patro, nám. 5. května    
 
 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 20:20 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, 6. února 2019 
 
Schválila: Markéta Reisiegelová, 11. února 2019 


