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ZÁPIS Č. 3/2019 ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

11. 9. 2019 

 
 
Přítomni:  Markéta Reisiegelová, Lucie Chrůmová, Jakub Ježek, Milena Přívozníková, Václav Lisa, 

Jiří Thiele 
 
Omluveni:  Michaela Langmajerová 
                    
Hosté: Josef Pátek 
 Karel Majer 
 Miroslav Opa 
 
Program jednání: 

 
1) Schválení programu  
2) Určení zapisovatele zápisu 
3) Představení nového člena FV 
4) Agenda 

a. Změna rozpočtu 2019 č.   7 
b. Změna rozpočtu 2019 č.   8 
c. Změna rozpočtu 2019 č.   9 
d. Změna rozpočtu 2019 č. 10 
e. Změna rozpočtu 2019 č. 11 
f. Rozbor hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 

5) 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 28. 8. 2019.  

 Na program jednání byla přidána změna rozpočtu 2019 č. 11. Podklady pro danou 
změnu byly členům FV předloženy na začátku jednání.  
  

 
 Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání na den 11/9/2019. 
   
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 Návrh byl přijat. 
 
 

2) Určení pořizovatele zápisu 
 

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

 Návrh byl přijat. 
 
 

3) Představení nového člena FV 
 

 Novým členem Finančního výboru se stal pan Jiří Thiele, který se na úvod zasedání 
představil a seznámil členy FV se svým profesním životopisem a zázemím. 

 
 
4a)   Rozpočet 2019 – změna č. 7 

 
 Na příjmové straně dochází k úpravě (navýšení) hodnoty položky 1122 o 3 293 tis. Kč 

na hodnotu 17 477 tis. Kč. Dále je na příjmové straně zohledněn předpokládaný příjem 
za první část prodaných bytů v Milovicích na 25 000 tis. Kč.  

 

 Na výdajové straně dochází zejména k přesunům finančních prostředků mezi 
jednotlivými investičními akcemi v paragrafu 2219 – Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací. 

 

 Dochází rovněž k navýšení paragrafu 3113 – Základní školy celkem o 10 000 tis. Kč, 
z toho 8 800 tis. Kč na rekonstrukci haly BIOS a zbývající část na provozní výdaje škol.  

 

 Další významnou položkou je navýšení paragrafu 3631 – Lokální zásobování teplem o 
12 700 tis. Kč. Jedná se o výdaje na realizaci technologie kotelny K 50 a výměníků 
tepla.  

 

 Paragraf 3421 – Využití volného času dětí a mládeže je navýšen o 2 014 tis. Kč, 
z čehož jsou 2 000 tis. Kč určeny na rekonstrukci LT Miličín.  

 

 Dále dochází ke snížení par. 6717 – Činnost místní správy o 6 000 tis. Kč, protože 
nebude v letošním roce realizován nákup organizačního a účetního softwaru.  

 

 Celková rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3 434,43716 tis. Kč.  
 

 Starosta Josef Pátek vysvětlil aktuální stav akcí krytých danými rozpočtovými změnami 
a zodpověděl otázky členů FV.  

 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 

4b)   Rozpočet 2019 – změna č. 8 
 

 Na příjmové straně rozpočtu dochází pouze k drobnějším úpravám zejména položky 
1345 – Poplatek z ubytování kapacity a paragrafu 5512 – Požární ochrana. Dále 
dochází k úpravě paragrafu 6402 - Finanční vypořádání z minulých let, kde se hodnota 
mění na hodnotu 192,934 tis Kč a skládá se z doplatků dotací na volby do 
zastupitelstev obcí a volbu prezidenta ČR.  

 

 Na výdajové straně rozpočtu je nejvýznamnější změna v paragrafu 3113 - Základní 
školy, jejíž hodnota se navyšuje o 1 277 tis. Kč zahrnující 610 tis. Kč na realizaci nové 
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učebny v ZŠ J. A. Komenského, 401,229 tis. Kč na dovybavení šaten a 126,416 tis. Kč 
na odpisy v ZŠ Kostelní.   

 

 Paragraf 3315 – Činnost muzeí a galerií je navýšen o 394 tis. Kč k řešení ztráty muzea 
za rok 2018.  

 

 Paragraf 6171 – Činnost místní správy je navýšen o hodnotu 1 000 tis. Kč na úhradu 
smluvních úroků TJ Spartak Čelákovice.  

 

 Paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj je navýšen o 990 tis. Kč a je určen 
k navýšení příspěvku TS Čelákovice ke krytí ztráty v rámci schvalování účetní závěrky 
2018.  

 

 Paragraf 4351 – Pečovatelská služba byl snížen o 990 tis. Kč. Jedná se o převedení 
zisku Pečovatelského domu do rezervního fondu.  

 

 Souhrn změn na příjmové a výdajové straně rozpočtu se promítá do snížení 
nespecifikované rezervy o 1 927 tis. Kč.  

 

 Starosta Josef Pátek a vedoucí Finančního odboru Karel Majer zodpověděli otázky 
členů FV.  

 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
4c)   Rozpočet 2019 – změna č. 9 

 

 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 1 358,37116 tis. Kč, tedy 
dochází k jejímu snížení o 149 tis. Kč.  

 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 9 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
4d)   Rozpočet 2019 – změna č. 10 

 

 Na příjmové straně dochází k úpravě položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu na výši 319,227 tis. Kč určených k dofinancování 
příspěvku na výkon sociální práce na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace.  

 

 Na výdajové straně dochází zejména ke snížení paragrafu 2219 – Ostatní záležitosti 
pozemních komunikací o 1 000 tis. Kč – není realizován chodník U Podjezdu.  

 

 Hodnota paragrafu 3113 – Základní škola se zvyšuje o 800 tis. Kč na realizaci nové 
učebny v ZŠ J. A. Komenského.  

 

 Hodnota paragrafu 3231 – Základní umělecká škola se zvyšuje hodnotu 204 tis. Kč; 
prostředky jsou převážně určeny na opravu nádvoří školy.  
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 Paragraf 6171 – Činnost místní správy je navýšen o 450 tis. Kč zejména na zajištění 
rekonstrukce podatelny.  

 

 Nespecifikovaná rezerva rozpočtu se po promítnutí rozpočtové změny snižuje o 
686,7 tis. Kč.  

 

 Starosta Josef Pátek a vedoucí Finančního odboru Karel Majer zodpověděli otázky 
členů FV.  

 
 

Návrh usnesení: FV bere na vědomí změnu č. 10 rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
4e)   Rozpočet 2019 – změna č. 11 

 

 Na příjmové straně rozpočtu dochází k navýšení o 601 tis. Kč, kde nejvyšší položku 
(400 tis. Kč) představuje paragraf 3639 – Komunální služby, kde významnou částku 
představují věcná břemena za zřízení sítí. Paragraf 3349 – Ostatní záležitosti 
sdělovacích prostředků je navýšen o 150 tis. Kč díky příjmům z reklam ve Zpravodaji 
města.  

 

 Na výdajové straně rozpočtu dochází ke snížení paragrafu 2310 – Pitná voda o 400 tis. 
Kč v souvislosti s vodovodem a kanalizací v Záluží.  

 

 Dále dochází k navýšení paragrafu 3231 – Základní umělecká škola o 1 331 tis Kč 
v souvislosti s opravou kotelny a nádvoří.   

 

 V paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení dochází ke snížení o 500 tis. Kč v důsledku 
rozhodnutí o nerealizaci rekonstrukce části osvětlení v Jiřině. 

 

 Paragraf 3613 je navýšen o 281 tis Kč. na projektovou dokumentaci domu č.p. 107 pro  
potřeby Routy. 

 

 Nespecifikovaná rezerva rozpočtu klesla po zohlednění úpravy rozpočtu o 301 tis. Kč.  
 

 Starosta Josef Pátek a vedoucí Finančního odboru Karel Majer zodpověděli otázky 
členů FV.  

 
 

Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit změnu č. 11 
rozpočtu roku 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
4f)   Rozbor hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 

 

 Příjmy města za první pololetí jsou významně vyšší než výdaje. Konkrétně dochází 
k plnění příjmů na 54% a k plnění výdajů na 22%. Toto je však standardní vývoj 
odrážející lineárnost průběhu příjmové strany rozpočtu a naopak soustředění rozjezdu 
hlavních investičních akcí s ohledem na sezónní podmínky do 2. pololetí roku 2019. 

 Po konsolidaci dosáhlo město příjmů ve výši 209,457 mil. Kč a výdaje činily 
110,556 mil. Kč.  
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Návrh usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozbor 
hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 
 
 

5)   Různé 
 

 Členové FV se dohodli na vytvoření pracovní skupiny, jejímž cílem bude navrhnout 
revizi a aktualizaci struktury a výše místních poplatků. Pracovní skupina bude ve 
složení Markéta Reisiegelová, Jakub Ježek, Milena Přívozníková a Jiří Thiele. Přizván 
bude místostarosta Petr Studnička.  

 

 Dále se členové FV se předběžně domluvili, že další schůze FV se bude konat 4. 12. 
2019 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti Radnice, 2. patro, nám. 5. května. 

 
 
 
 
Jednání finančního výboru bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 
 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Opa, 11. 9. 2019 
 
 
 
 
Schválila: Markéta Reisiegelová, předsedkyně FV, 16. 9. 2019 

 


