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ZÁPIS Č. 4/2019 ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

27. 11. 2019 

 
 
Přítomni:  Markéta Reisiegelová, Lucie Chrůmová, Michaela Langmajerová, Milena Přívozníková, 

Václav Lisa, Jiří Thiele 
 
Omluveni:  Jakub Ježek 
                    
Hosté: Josef Pátek 
 Miroslav Opa 
 

Program jednání: 
 

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

a. Změna rozpočtu 2019 č. 11 

b. Změna rozpočtu 2019 č. 12 

c. Změna rozpočtu 2019 č. 13 

d. Rozpočet 2020 

e. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021– 2022 

f. Revize a aktualizace struktury a výše sazeb místních poplatků 
4) Různé 

 
Návrh usnesení: Na program jednání byla zařazena změna rozpočtu 2019 č. 14 jako  
 
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 21. a 25. 11. 
2019.  

 Do programu bod 3) byla doplněna Změna rozpočtu 2019 č. 14 jako nové písmeno d., 
následující body programu byly v souladu s doplněním přečíslovány.  
 

 
 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 27/11/2019. 
   
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 

 
 

2) Určení pořizovatele zápisu 
 

 Za zapisovatele byla navržena Markéta Reisiegelová  
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 Návrh usnesení: FV určuje jako pořizovatele zápisu Markétu Reisiegelovou.  
 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1  

 Návrh byl přijat. 
 
 

3a)   Rozpočet 2019 – změna č. 11 

 
 Na příjmové straně dochází zejména k úpravě (navýšení) hodnoty nedaňových příjmů 

u položky 2119 o 400 tis. Kč z titulu věcných břemen. Dále je na příjmové straně 
zohledněn příjem přijatých transferů ze státního rozpočtu Šablony II u ZŠ Kostelní a 
MDDM v celkové výši 3 144 tis. Kč.  

 Na výdajové straně dochází především k navýšení paragrafu 3231 o 1 331 tis. Kč. 
Jedná se 1000 tis. Kč na rekonstrukci kotelny ZUŠ a 331 tis. Kč na opravu dlažby 
nádvoří ZUŠ. 

 Do výdajové části rozpočtové úpravy se dále promítá přijatý transfer na program 
Šablony II pro organizace ZŠ Čelákovice Kostelní a MDDM Čelákovice, tedy dochází 
k navýšení paragrafu 3113 - Základní škola Kostelní o 1 826 tis. Kč a paragrafu 3421 – 
dotace pro MDDM Čelákovice - využití volného času dětí a mládeže o 1 319 tis. Kč. 

 Dotčenými úpravami poklesla celková rezerva rozpočtu o hodnotu 301 tis. Kč.  

 Starosta Josef Pátek zodpověděl otázky členů FV.  
 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 11 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 

3b)   Rozpočet 2019 – změna č. 12 
 

 Na příjmové straně rozpočtu dochází ke snížení paragrafu 5512 – Požární ochrana o 
2 000 tis. Kč, neboť v tomto roce nebude realizován plánovaný prodej cisterny SDH.  

 K dalšímu snížení příjmové strany rozpočtu dochází také u položky 4216, kdy se 
hodnota snižuje o 5 958 tis. Kč. Důvodem je vyplacení dotace na rekonstrukci domu 

č. p. 1645 – 48 až v roce 2020. 

 Na výdajové straně rozpočtu je nejvýznamnější změna v paragrafu 2321 – Vodní 
hospodářství, jejíž hodnota se snižuje o 7 000 tis. Kč. Jedná se o částku za stavbu 

stoky v Záluží, která bude fakturována až v roce 2020. 
 V paragrafu 3113 – Základní školy dochází ke snížení o 4 000 tis. Kč u výdajů na 

rekonstrukci haly Bios, tyto výdaje budou taktéž vynaloženy v roce 2020. Naopak u ZŠ 
J. A. Komenského se navyšují výdaje na opravy střechy školy v celkové hodnotě 
371 tis. Kč a dále se navyšuje provozní příspěvek o 258 tis. Kč, který je účelově určen 
na výjezd pedagogů ve výši 208 tis. Kč a na vyčištění okapů a svodů ve výši 50 tis. Kč. 

 Paragraf 2212 – Doprava se snižuje o hodnotu 1 500 tis. Kč, neboť plánovaná investice 
silnice Mochovská se v tomto roce nerealizuje. 

 Paragraf 5512 – Požární ochrana se snižuje o 3 000 tis. Kč, nákup CAS s podporou 
dotace se bude realizovat v roce 2020.  

 V paragrafu Komunální služby a územní rozvoj (3639) dochází k navýšení o 
3 954 tis. Kč. Z toho je 2 954 tis. Kč určeno na pokrytí ztráty z předchozích let TS 
Čelákovice a 1 000 tis. Kč je rovněž určen pro TS Čelákovice jako příděl do fondu 
investic na budoucí nákup zametacího stroje. 

 Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace je navýšen o 2 000 tis. Kč z důvodu vyššího 
odvodu DPH. 

 Souhrn změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu se promítá do navýšení  
nespecifikované rezervy o 514,5 tis. Kč.  

 Starosta Josef Pátek zodpověděl otázky členů FV.  
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Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 12 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
3c)   Rozpočet 2019 – změna č. 13 

 

 V případě dané rozpočtové změny se jedná pouze o relativně malé hodnoty jak na 
příjmové, tak na výdajové straně.  

 Celková rezerva rozpočtu se danou změnou mění na hodnotu 1 039 tis. Kč, tedy 
dochází k jejímu navýšení o 154 tis. Kč.  

 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 13 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
 

3d)   Rozpočet 2019 – změna č. 14 
 

 Na straně daňových příjmů byly rozpočtované hodnoty upřesněny v souladu 
s dosaženými reálnými hodnotami.  

 Významnou položku činí přijaté transfery ze státního rozpočtu – jde o projekt Šablony 
pro MŠ Rumunská ve výši 778,7 tis. Kč (o stejný objem prostředků je současně 
navýšen i výdaj v oblasti vzdělávání). 

 Dále byla příjmová strana rozpočtu posílena o 3 500 tis. Kč převodem z vlastních fondů 
hospodářské činnosti. 

 K největšímu navýšení na straně výdajů dochází v paragrafu 3639 v oblasti 
komunálních služeb a územního rozvoje, prakticky se jedná o doúčtování investičních 
akcí za rok 2019 v celkové výši 3 786 tis. Kč. 

 Výše uvedené úpravy neměly vliv na výši nespecifikované rezervy.  
 

 
Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 14 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
 

3e)   Rozpočet 2020 
 

 Starosta Josef Pátek seznámil členy FV s principy tvorby rozpočtu. Zdůraznil, že se 
jedná o rozpočet vysoce proinvestiční a představil členům jednotlivé plánované 
investiční akce včetně jejich načasování, které je v některých případech navázáno na 
stavbu železnice. Poté zodpověděl dotazy členů FV.  

 Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 421 614 tis. Kč a výdaje ve výši 541 545 tis. Kč. 

 Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními prostředky 
z minulých let, které jsou obsaženy v části financování. 

 Předpokládané daňové výnosy na rok 2020 jsou stanoveny na základě odborných 
výpočtů, který pro obce zpracovává společnost Cityfinance a město jich využívá již 
několik let. Rozhodující jsou výnosy daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů 
právnických osob a především DPH. Daň z příjmů obce je uvedena shodná v příjmech i 
výdajích rozpočtu. 
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 U nedaňových příjmů jsou rozhodující částí příjmy z pronájmu majetku města, 
nejvýznamnější je příjem z pronájmu vodovodů a kanalizací a příjem z tepelných 
zařízení - kotelen. Objem těchto příjmů je stanoven na hodnotu 34 mil Kč. K dalším 
větším příjmům patří příjmy za tříděný odpad od EKO – KOM, z věcných břemen, z 
reklam a příjmy z činnosti městské policie. 

 Do položky transferů byly začleněny pouze takové dotace, které má město již schváleny 
na základě rozhodnutí nebo smlouvy, jako například dotace na zateplení domu č. p. 
1645 – 48, na dostavbu ZŠ Kostelní, na nákup CAS, na vybudování kanalizace v Záluží 
a na nový ekonomický a organizační software. V souhrnné výši dotace činí 43,4 mil. Kč. 
V rozpočtu je dále zapracovaná dotace na výkon státní správy, kterou MěÚ Čelákovice 
provádí v přenesené působnosti, zejména činnosti stavebního úřadu, matriky a další 
činnosti vykonávané ostatními odbory městského úřadu. Výše dotace je zatím 
v hodnotě roku 2019. 

 Kapitálové příjmy předpokládají kromě výnosu z prodeje hasičské cisterny ve výši 2 mil. 
Kč a pozemků především prostředky z prodeje bytů v Milovicích ve výši 60 mil. Kč. 

 Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje určené na provoz úřadu a města, 
příspěvky pro příspěvkové organizace, zřízené městem a investiční výdaje. 

 V oblasti dopravy jsou plánovány běžné provozní výdaje na údržbu dopravního značení, 
kontrolní prohlídky lávky přes Labe a servis cyklověže. Plánované investiční výdaje jsou 
určeny na chodník v ulici J. A. Komenského, dohotovení 2 lávek přes čelákovický potok 
a projektovou dokumentaci připravovaného parkovacího domu. Další výdaje jsou na 
provoz autobusových linek. 

 V oblasti vodního hospodářství jsou plánovány v roce 2020 výdaje určené především na 
výstavbu vodovodu a kanalizace v Záluží, rekonstrukci těchto sítí v Jiřině a v ulicích 
Sukova a Dukelská.  

 V oblasti školství bude rozhodující investiční akcí dostavba Základní školy Kostelní a 
současně rekonstrukce sportovní haly BIOS a nové hřiště v areálu této školy, celkem 
v hodnotě 106 mil. Kč. Kromě toho zahrnuje rozpočet výdaje ve výši 21 mil. Kč na 
rekonstrukci hřiště v areálu ZŠ J. A. Komenského a na provedení akustických úprav 
v budově školy. 

 V oblasti kultury je naplánována v kulturním domě oprava elektroinstalace v hodnotě 
8 mil. Kč  

 V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti činí rozpočet celkem 10 753 tis. Kč. Zahrnuje 
výdaje na provoz sportovních zařízení, která patří do příspěvkové organizace 
Čelákovická sportovní, výdaje na opravy v bazénu (solární panely) a příspěvek pro 
Čelákovickou sportovní, příspěvek pro MDDM, plánované dotace z rozpočtu města na 
podporu sportovních oddílů ve výši 3 mil. Kč a výdaje na provoz objektu Huť. 

 V oblasti bydlení, komunální služby a územní rozvoj jsou plánovány výdaje na 
rekonstrukci veřejného osvětlení na nábřeží Labe. Výdaje na komunální služby jsou 
především formou příspěvku na provoz Technických služeb Čelákovice, které zajišťují 
pro město zejména údržbu komunikací, veřejného osvětlení, provoz separačního dvora, 
likvidaci odpadů, péči a údržbu zeleně a zabezpečování sekání trávy na celém území 
města, a na nákup pozemků. 

 V oblasti ochrany životního prostředí je nejdůležitější výdajovou položkou úhrada za 
sběr a svoz komunálních odpadů, předpokládaná hodnota na zajištění této nezbytné 
služby je 8,4 mil. Kč 

 V oblasti sociálních věcí je rozhodující příspěvek na provoz příspěvkové organizace 
Pečovatelská služba Čelákovice a dále dotace z rozpočtu města, celkem 2 400 tis. Kč. 

 V oblasti bezpečnost státu a právní ochrana se jedná především o výdaje na činnost 
městské policie a kamerový systém a jednotku SDH 

 V oblasti státní správa a samospráva jsou rozpočtovány zejména výdaje spojené 
s činností zastupitelstva města a s činností městského úřadu. Výdaje jsou hlediska 
struktury totožné jako v uplynulých letech. 

 V roce 2020 město splácí již jen jednotlivé vratky příspěvků na technickou infrastrukturu 
v lokalitách Nedaniny a Sedlčánky, celkem 69 tis. Kč.  

 
Návrh usnesení: FV se seznámil s rozpočtem na rok 2020 a doporučuje ZM jeho 
schválení v předloženém znění. 
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
 

 

3f)   Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021– 2022 

 
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován na období let 2021 – 2022. 

Struktura zachovává základní členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na 
provozní výdaje a kapitálové výdaje.  

 V případě převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti, které jsou posílením příjmů 
rozpočtu daného roku, jsou v rozpočtovém výhledu pro oba roky 2021 a 2022 jsou tyto 
převody plánovány v přibližně poloviční hodnotě rozpočtu roku 2020, neboť v roce 2020 
se předpokládá dokončení významných investic města.  

 Mezi nejvýznamnější plánované investice města v roce 2021 a 2022 patří parkovací 
dům (40 mil. Kč), opravy v Záluží (30 mil. Kč), vodovod v Jiřině (8 mil. Kč), nový 
vodojem (30 mil. Kč), elektroinstalace v ZŠ J. A. Komenského (20 mil. Kč), rekonstrukce 
Muzea (15 mil. Kč), sportovní hala (25 mil. Kč), opravy stadionu (5 mil. Kč), zateplení 
bazénu (5 mil. Kč), kanalizace v Jiřině (15 mil. Kč), nová budova MDDM (15 mil. Kč), 
bytové hospodářství (10 mil. Kč) a kotelny (10 mil. Kč).  

 Starosta Josef Pátek seznámil členy FV s připravovanými a plánovanými investičními 
akcemi, zmínil jejich finanční náročnost, např. rekonstrukci tvrze, staré budovy 
Kamenky nebo plán stavby obchvatu. Zároveň zdůraznil, že prioritou stále zůstává 
řádné dokončení již započatých investičních akcí.  

 
 

Návrh usnesení: FV se seznámil se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 
2021 - 2022 a doporučuje ZM jeho schválení v předloženém znění. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 

3g)   Revize a aktualizace struktury a výše sazeb místních poplatků 

 

 Členové Finančního výboru se na schůzi č. 3/2019 konané dne 11. 9. 2019 dohodli na 
vytvoření pracovní skupiny, jejímž cílem bylo navrhnout revizi a aktualizaci struktury a výše 
místních poplatků. Pracovní skupina byla navržena ve složení Markéta Reisiegelová, Jakub 
Ježek, Milena Přívozníková a Jiří Thiele. Přizván byl místostarosta Petr Studnička.  

 

 Pracovní skupina se sešla dne 1. 10. 2019 v malé zasedací místnosti Radnice, 2. patro, nám. 
5. května 1 ve složení Markéta Reisiegelová, Milena Přívozníková a Jiří Thiele za účasti Petra 
Studničky (místostarosta I) a Marka Drobného (velitel MP Čelákovice). Z jednání pracovní 
skupiny se omluvil pan Jakub Ježek. 
 

 Pracovní skupina se zaobírala: 
 

 Daní z nemovitých věcí, která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z 
nemovitých věcí, a je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Základní sazba 
daně se násobí koeficientem 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 
(město Čelákovice). Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou 
vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie 
podle členění koeficientů uvedeného výše. Pro stavby, které se využívají k 
podnikání, může obec navrch vyhlásit ještě další koeficient v hodnotě 1,5. Obec 
může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce 
stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se 
vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo 
jednotek, popřípadě jejich souhrny. 
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 Místními poplatky, regulovanými zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, který jasně vymezuje oblasti, v kterých obce můžou, 
ale nemusí, vybírat poplatky od občanů. V Čelákovicích jsou aktuálně vybírány 4 
místní poplatky na základě obecně závazné vyhlášky E4/2015 s účinností od 1. 10. 
2015 a o zavedení dalších nových poplatků není uvažováno. Jedná se o poplatek 
ze psů, poplatek za odpady, poplatek za užívání veřejného prostranství a 
poplatek z ubytovací kapacity. 

 

 Místním poplatkem ze psů, kdy pracovní skupina porovnala výše sazby místního 
poplatku se sazbami ve městech Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Lysé nad 
Labem.  

 

 Místním poplatkem za odpady; sazba poplatku za komunální odpad činí pro rok 
2019 celkem 552 Kč za kalendářní rok. Sazbu tohoto poplatku tvoří 2 částky, a to 
79 Kč a 473 Kč. 

 

 Místním poplatkem za užívání veřejného prostranství, jehož výši pracovní 
skupina taktéž porovnala s okolními městy. Pracovní skupina konstatovala, že je 
stávající sazba poplatků nepřehledná a dobrým příkladem může být sazba poplatku 
ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: 

 
 

 Místním poplatkem z ubytovací kapacity, který byl nahrazen (spolu s poplatkem 
za lázeňský nebo rekreační pobyt) novým poplatkem z pobytu. 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Lysá nad Labem Čelákovice 

za umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování služeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jednotně 
10 Kč 

za umístění dočasných 
staveb a zařízení 
sloužících pro 
poskytování služeb 

5 Kč - 

za umístění dočasných staveb sloužících 
pro poskytování prodeje 

za umístění dočasných 
staveb sloužících pro 
poskytování prodeje 

5 Kč 120 / 70 
Kč/m

2
/měsíc 

za umístění zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje 

za umístění zařízení 
sloužících pro 
poskytování prodeje 

100 Kč 50 Kč 

za provádění výkopových prací za provádění 
výkopových prací 

10 Kč 0 Kč (do 4 dnů) 
10 Kč (od 5. dne) 

za umístění stavebních zařízení za umístění stavebních 
zařízení 

2 Kč 0 Kč (do 4 dnů) 
10 Kč (od 5. dne) 

za umístění reklamních zařízení za umístění reklamních 
zařízení 

5 Kč rozmanité 

za umístění zařízení lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí 

za umístění zařízení 
lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí 

10 Kč 20 – 40 Kč 

za umístění zařízení cirkusů za umístění zařízení 
cirkusů 

10 Kč 10 Kč 

za umístění skládek za umístění skládek 10 Kč 0 Kč (do 4 dnů) 
10 Kč (od 5. dne) 

za vyhrazení trvalého parkovacího místa za vyhrazení trvalého 
parkovacího místa 

6 000 / 
4 000 Kč 

1 000 Kč 

za užívání veřejného prostranství pro 
kulturní akce 

za užívání veřejného 
prostranství pro kulturní 
akce 

0 Kč - 

za užívání veřejného prostranství pro 
sportovní akce 

za užívání veřejného 
prostranství pro 
sportovní akce 

0 Kč - 

za užívání veřejného prostranství pro 
reklamní akce 

za užívání veřejného 
prostranství pro 
reklamní akce 

2 Kč 10 Kč 

za užívání veřejného prostranství pro 
potřeby tvorby filmových a televizních děl 

za užívání veřejného 
prostranství pro potřeby 
tvorby filmových a 
televizních děl 

10 Kč - 
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 Ceníkem inzerce ve Zpravodaji města Čelákovice. Minimální cena veškeré i 
opakované inzerce je stanovena na základě usnesení Rady města č. 4/2010/6.4 od 
1. 4. 2010 ve výši 200 Kč (bez DPH 21 %). S účinností od 1. 1. 2020 je navržena 
minimální cena veškeré i opakované inzerce ve výši 250 Kč (bez DPH 21 %). 

 

 Zpoplatněním parkovacích stání. Zpoplatněná parkovací stání jsou vymezena 
v Nařízení města 1/2006, které je účinné od 1. 9. 2006. Jedná se o parkovací místa 
v ulici Sedláčkově (od č. p. 46) k hranici křižovatky s ulicí Kostelní (u č. p. 104) na 
jižní straně komunikace. Pracovní skupina se zaobírala jak vymezením zpoplatněné 
doby, tak výší ceny za parkování.  

 
 

 Odtahem vozidel a stanovením maximální ceny za nucený odtah. Maximální 
ceny za nucené odtahy automobilů jsou stanoveny v Nařízení města 2/2010 a jsou 
účinné od 20. 1. 2011. Za jeden nucený odtah úplný 1 920 Kč, za jeden nucený 
odtah neúplný s použitím mechanizace 1 200 Kč, za jeden nucený odtah neúplný 
bez použití mechanizace 600 Kč. K maximální ceně se ještě připočítává cena za 
služby parkoviště, bylo-li po odtažení vozidla použito. Vzhledem k tomu, že na 
území našeho města se odtahy vozidel téměř nepoužívají, pracovní skupina 
doporučila ceny ponechat ve stávající výši.  

 

 Nájemným v bytech vlastněných městem Čelákovice. Výše nájemného za metr 
čtvereční a měsíc činí od 1. 4. 2019 v Čelákovicích 78 Kč/m

2
/měsíc a v Milovicích 

69 Kč/m
2
/měsíc. Nová výše nájemného bude stanovena dle samostatného 

usnesení Rady města. Toto nájemné se týká 573 bytů o celkové ploše necelých 37 
tisíc m

2
. S ohledem na postupný prodej bytů v Milovicích (cca 180 bytových 

jednotek) bude výše vybraného nájemného postupně klesat. Výše nájemného se 
netýká bytů přidělených na základě tzv. obálkové metody (minimální cena je 
aktuálně 150 Kč/m

2
/měsíc). Netýká se ani bytů v čelákovických Domech 

s pečovatelskou službou, kde činí 25 Kč/m
2
/měsíc. 

 
 
 

Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic:  
 

 pro výpočet základní sazby daně z nemovitých věcí ponechat koeficient dle 
počtu obyvatel obce ve výši 2,0, místní koeficient daně z nemovitých věcí 
ponechat ve výši 1,0 a Koeficient pro stavby využívané k podnikání ve výši 
1,5 nezavádět 
 

 navýšit základní sazbu místního poplatku ze psů za prvního psa z 1000 Kč 
na 1200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele z 1200 Kč na 
1500 Kč 

 

 navýšit základní sazbu místního poplatku ze psů za psa chovaného 
v rodinném domě za prvního psa z 200 Kč na 400 Kč, za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele z 400 Kč na 600 Kč 

 

 řešit povinnou registraci psů mikročipem (nyní řada měst poskytuje 
osvobození od platby poplatku, případně úlevu ve výši 50 % nebo 200 
Kč/rok, od 1. 1. 2020 nově povinné!) 

 

 doplnit do vyhlášky upravující místní poplatek ze psů sankci za pozdní 
úhradu místního poplatku ze psů (např. při platbě po datu k 30.6. daného 
roku se sazba zvyšuje na dvojnásobek) 

 

 zvýšit místní poplatek za odpady s ohledem na rostoucí náklady města a 
rozšíření služeb (svoz biologicky rozložitelného odpadu…) 
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 zjednodušit, zpřehlednit a více sjednotit stanovení sazeb pro výpočet 
místního poplatku za užívání veřejného prostranství v jednotlivých dílčích 
položkách na 10 Kč/m2 s cílem zjednodušit administrativní správu výběru 
poplatku, s výjimkou poplatku za umístění dočasných staveb sloužících pro 
poskytování prodeje, kde navrhujeme sazbu v poloviční výši 5 Kč/m2 

 

 nahradit místní poplatek z ubytovací kapacity poplatkem z pobytu od 
1. 1. 2020 

 

 stanovit sazbu poplatku z pobytu ve výši 10 Kč/osoba/den 
 

 zvýšit minimální cenu veškeré i opakované inzerce ve Zpravodaji města 
Čelákovic na 250 Kč 

 

 zvýšit cenu řádkové inzerce na 25 Kč/1 cm
2
 a plošné inzerce na 35 Kč/1 cm

2
 

 

 ponechat v současné výši cenu za parkování i časy vymezené pro 
zpoplatněné stání  

 

 ponechat maximální ceny za nucené odtahy automobilů v současné výši . 
 

 zvážit navýšení nájemného bytů v čelákovických Domech s pečovatelskou 
službou z 25 Kč/m²/měsíc na 35 Kč/ m²/měsíc. 

 

 ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice po 
dohodě se zřizovatelem aktualizovat jejich ceníky za nabízené služby 
v souladu s platnými právními předpisy s účinností od 1. 1. 2020 

 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
 
 
 

4)   Různé 
 

 členové FV domluvili se starostou Josefem Pátkem možnosti tisku a následného 
vyzvednutí podkladových materiálů k budoucím jednáním FV v podatelně Městského 
úřadu Čelákovice 

 
 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno ve 20:25 hodin. 
 
 
 
 
Zapsala: Markéta Reisiegelová, předsedkyně FV, 27. 11. 2019 

 


