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ZÁPIS Č. 2/2019  ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

12. 6. 2019 

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

Přívozníková, Václav Lisa 
 
Omluveni:   Petr Přerovský 
                    
Hosté:        Karel Majer 
                   Miroslav Opa 
 
 
Program jednání: 

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

a. Změna rozpočtu 2019 č. 2 
b. Změna rozpočtu 2019 č. 3 
c. Změna rozpočtu 2019 č. 4 
d. Změna rozpočtu 2019 č. 5 
e. Změna rozpočtu 2019 č. 6 
f. Závěrečný účet města za rok 2018 
g. Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky města za rok 2018 

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 6.6.2019.  
  

 
 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 12/6/2019.   
 
 Hlasování: pro 6, 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.  
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 

 
 
3a)   Rozpočet 2019 – změna č. 2 

 
Na příjmové straně rozpočtu dochází k navýšení o 107tis. Kč na paragrafu 6171 a jedná se o platbu 
na základě rozsudku ve sporu s firmou Bušim – péče o zeleň, s.r.o.  
 
Nejvýznamnější změnou na výdajové straně je navýšení paragrafu 3631 za realizaci osvětlení hřiště 
v Záluží v částce 300tis. Kč. Významnou částkou je rovněž navýšení paragrafu 3113 o 284tis. Kč na 
opravu a zateplení části obvodového pláště ZŠ Komenského. Dalším významnou změnou rozpočtu je 
navýšení paragrafu 3315 o 200tis. Kč Městskému muzeu na realizaci výstavy „Keltové“. Na paragrafu 
5512 dochází k navýšení o 130tis. na projektovou dokumentaci garáže SDH.  
 
Souhrn změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu se promítá do snížení nespecifikované rezervy 
o 954tis. Kč.   
 
  

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu roku 2019.      
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 

3b)   Rozpočet 2019 – změna č. 3 
 
Členové finančního výboru se seznámili s jednotlivými změnami na příjmové a výdajové straně 
rozpočtu. Dané změny nejsou významné z hlediska celkového rozpočtu města, z valné části se jedná 
o přesuny mezi paragrafy.   
 
Souhrn změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu se promítá do navýšení nespecifikované rezervy 
o 225tis. Kč.   
 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovu změnu č. 3 rozpočtu roku 2019.      
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 

3c)   Rozpočet 2019 – změna č. 4 
 
Danou změnou rozpočtu je dotčena pouze výdajová strana. Nejvýznamnější položkou je navýšení 
příspěvku Technickým službám (paragraf 3639)  o 800tis. za již odvedené práce nad rámec rozpočtu. 
Daná částka byla převedena z paragrafu 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.   
 
Souhrn změn na výdajové straně rozpočtu se promítá do snížení nespecifikované rezervy o 386tis. 
Kč.   

 
Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 4 rozpočtu roku 2019.      
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
 
            3d)   Rozpočet 2019 – změna č. 5 
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Na příjmové straně rozpočtu došlo k navýšení o 69.747tis. Kč, což je dotace z rozpočtu MŠMT na 
dostavbu ZŠ Kostelní.  Dále došlo k navýšení o 2.692tis. Kč, které představuje dotace Krajského 
úřadu Pečovatelské službě Čelákovice.  
 
Na výdajové straně rozpočtu dochází k navýšení příspěvku Technickým službám o 2.900tis. Kč a 
k navýšení paragrafu 3113 o 69.747tis. Kč na dostavbu ZŠ Kostelní.  
 
Souhrn změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu nemá dopad na nespecifikovanou rezervu.  
 
 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 5 rozpočtu roku 2019.      
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 
             3e)   Rozpočet 2019 – změna č. 6 
 
Nejvýznamnější položkou na příjmové straně je záloha na volby do Evropského parlamentu ve výši 
334tis. Kč a dotace na sociální práce ve výši cca 200tis. Kč 
 
Na výdajové straně dochází k navýšení o 650tis. Kč na nezbytnou opravu venkovního bazénu sauny. 
Dále došlo k navýšení na opravu a údržbu o 381tis. pro ZŠ J.A. Komenského na kanalizaci a statickou 
výztuhu.  
 
Členové Finančního výboru detailně diskutovali zejména plánovaný výdaj na opravu venkovního 
bazénu sauny.  
 
Souhrn změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu se promítá do snížení nespecifikované rezervy 
o 589tis. Kč.   
 
 
 

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

 
 
               3f) Závěrečný účet města za rok 2018 
 
V roce 2018 město hospodařilo s příjmy ve výši 277.874 tis. Kč a výdaji ve výši 280.049 tis. Kč. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji byl kryt z rezervy vytvořené v předchozích letech.  
 
Daný závěrečný účet byl zpracován Finančním odborem městského úřadu a následně řádně ověřen 
auditorskou společností. Skládá se z rozboru hospodaření sestávajícího z komentovaného 
vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a 
informací ohledně majetku, stavu pohledávek a závazků.  
 
Hospodaření roku 2018 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o.  
s následujícím výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 
odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.“. 

 
Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Čelákovic a 
vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2018, a to bez 
výhrad.   
   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
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                  3g) Zpráva o prověrce sestavení účetní závěrky města za rok 2018 
 
Ing. Majer informoval o výsledku auditu provedeného společností ATLAS AUDIT s.r.o. a přečetl 
výrokovou část, podle které je účetní závěrka v souladu s účetními standardy.  
 
Hospodaření města v roce 2018 skončilo ziskem ve výši 70.438.810,33 Kč a tato částka je převedena 
na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.  
 
 

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 
2018 a výsledek hospodaření v částce 70.438.810,33 Kč převést na účet výsledků 
hospodaření předcházejících účetních období.      
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 19:45 hodin. 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa,  12. června 2019 
 
Schválila: Markéta Reisiegelová, předsedkyně FV, 17. června 2019 


