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Zápis z jednání 
 zastupitelstva obce Čeladná číslo 1 ze dne 13. 12. 2022 

konaného v hotelu YURA Čeladná (lovecký salonek) 

 

Zastupitelstvo obce Čeladná zahájeno 16.10 hod., přítomno 13 členů ZO 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce:   
Ing. Karel Bojda, Ph.D., Bc. Věra Golová, MUDr. Jiří Kahánek, Renata Kopecká, Mgr. Iveta Kubica Magnusková, 

Pavol Lukša, Ing. Pavel Mikeska, Mgr. Martina O´Reilly, Kamil Otava, Barbora Pustelníková, Irena Štefková, Ing. Jiří 
Švrček, MBA, Oldřich Uher 

  

Omluveni členové zastupitelstva obce: Ing. Lukáš Bražina 

Nepřítomní členové zastupitelstva obce: MUDR. Milan Bajgar 

 

1. V o l í 
 

- ověřovatele zápisu:   Renata Kopecká, Kamil Otava 

PRO: 13   PROTI: -   ZDRŽEL SE: - 

 

 

- komisi pro návrh usnesení:  Bc. Věra Golová, Pavol Lukša 

PRO: 13   PROTI: -   ZDRŽEL SE:     - 

 

 

- zapisovatelka :  Markéta Pastorková 

PRO: 13   PROTI: -   ZDRŽEL SE:      - 

 

 

2.  s c h v a l u j e 

- program jednání  

1. ZAHÁJENÍ 

2. VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

3. VOLBA KOMISE PRO NÁVRH USNESENÍ  

4. JEDNACÍ ŘÁD ZO NA OBDOBÍ 2022-2026 

5. ROZPOČET OBCE NA ROK 2023 

6. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2024-2025 

7. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY A PRAVIDLA JEJICH POSKYTOVÁNÍ 

8. ZMOCNĚNÍ RADY DLE § 102 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. 

9. DOPLNĚNÍ ČLENA FINANČNÍHO VÝBORU OBCE 

10. ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY  

11. KALKULACE CENY STOČNÉHO A CENY TEPLA NA ROK 2023 

12. INFORMACE O ČINNOSTI RADY 

13. DISKUSE 

14. ZÁVĚR 

 

DOPLNĚNÍ PROGRAMU: 

 ----------------------- 

 

PRO: 13   PROTI: -   ZDRŽEL SE: - 
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2.5.1. Rozpočet obce Čeladná na rok 2023 

 

V souladu § 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s 

usnesením rady obce č. 1 ze dne 25. 11. 2022 je zastupitelstvu předložen k projednání a schválení 

„Rozpočet Obce Čeladná na kalendářní rok 2023“. Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem 

dne 28. listopadu 2022, vyvěšen na úřední desce a zároveň v elektronické podobě dne 28. listopadu 

2022, čímž byly dodrženy zákonem stanovené podmínky. 

 
Diskuse: 

 

Zastupitel Mikeska – informoval přítomné o projednání navrženého rozpočtu na pracovní schůzce finančního 

výboru. Uvedl, že v počtu 3 přítomných členů doporučuje finanční výbor zastupitelstvu schválit předložený 

materiál. Uvádí, že rozpočet je živý materiál a bude se v průběhu roku měnit v návaznosti na nově vzniklé 

skutečnosti a dle vývoje cen energií a služeb. 

 

Zastupitelka Magnusková – zvýšené náklady na energie jsou již zohledněny v rozpočtech našich příspěvkových 

organizací? 

 

Starosta Lukša – jako každoročně předložily ředitelky školských zařízení návrhy na svých rozpočtů, rozpočty jsou 

připraveny s ohledem na rostoucí ceny energií, ale jaká bude skutečnost, nikdo nedokáže stanovit. Pro rok 2023 

žádné velké investice naše školská zařízení neplánují, základ jsou provozní náklady a energie. V rozpočtu 

odhadujeme, co může relativně být, informace čerpáme od dlouholetých dodavatelů, ale jaká bude skutečnost, 

dnes nikdo neví. 

 

Zastupitel Bojda – máme nějakou rezervu v rozpočtu? 

Zastupitel Lukša – ano, rezervy na pokrytí případných zvýšených nákladů máme. Ani obec na příští rok nechystá 

žádné velké investice do školských zařízení. Ze státního rozpočtu pro oblast školství jsou hrazeny výdaje na platy a 

ostatní osobní náklady pro školské pracovníky, v roce 2022 jde o částku cca 31 mil. Kč, i přesto má obec jako 

zřizovatel vysoké náklady na provoz budov a zařízení. 

 

Zastupitel Bojda – služební auto 700 tis. Kč, co to je? 

Starosta Lukša – jde o pořízení nového auta pro potřeby obecního úřadu, současné služební auto je v provozu 16 

let a je třeba jej vyměnit. Opravy do něj jsou nerentabilní. 

 

Zastupitel Bojda – chci se zeptat na Památník J. Kaluse, kde se tam ztratí tolik tisíc Kč? 

Místostarostka Golová – v letošním roce byl zahájen provoz památníku, jde o náklady na mzdu zaměstnance, 

která je pevně dána, zohledňuje spotřebu energií a další provozní nákupy vč. zboží k prodeji a zajištění výstav a 

vernisáží, které zde probíhají. Není řečeno, že prostředky budou v plné výši vyčerpány. Jde o stanovení celkového 

objemu prostředků z rozpočtu, s kterými bude správce budovy hospodařit.  

 

Zastupitel Švrček – chtěl bych požádat o rozbor a upřesnění některých položek rozpočtu, nejdříve k příjmům. 

Počítá se s nějakými dotačními tituly, nikde jsem je v navrženém rozpočtu nenašel. 

 

Starosta Lukša – dotační tituly se do rozpočtu začlení, až bude známa jejich výše a uzavřeny smlouvy. Co se týče: 

-  FVE, dotační prostředky na účtu máme, akce se protáhla, protože jsme museli třikrát vyhlásit veřejnou 

soutěž, dvakrát se nikdo do výběrového řízení nepřihlásil, nyní už máme firmu, která práce provede. 

V případě, že bychom investici nerealizovali, vrátíme zpět částku 3160 tis. Kč, kterou jsme na akci 

obdrželi.  

- Žádost na obnovu veřejného osvětlení leží na Ministerstvu průmyslu. Žádost je podána, do rozpočtu ji 

začleníme, až nám přijde vyrozumění o jejím schválení. 

- Čistička odpadních vod – i zde jsme chtěli žádat o dotaci, problém byl v tom, že rozhodnutí o společném 

povolení, kterým se schvaluje stavební záměr „ČOV Čeladná – rekonstrukce“ jsme obdrželi od MěÚ 

Frýdlant n.O. pozdě, tudíž jsme nestihli řádný termín pro podání žádosti. Podmínky dotace byly pro obec 
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nezajímavé, podíl dotačních prostředků činil pouze 30% z celkových plánovaných nákladů ve výši 25 mil. 

Kč. Jít do zvyšování ceny stočného pro občany jsme nechtěli. Projekt máme celý připravený a čekáme na 

vyhlášení dotačních titulů z Ministerstva zemědělství na zvýšení kapacity čističek odpadních vod, zde by 

byl podíl dotace cca 70% na celkových nákladech. 

 

      Zastupitel Švrček – nyní bych přešel k složitějším věcem ve výdajové části rozpočtu: 

 

- Kulturní a společenské akce rozpočtované náklady 2300 tis. Kč -  předpokládám, a jak jsme zde již slyšeli, 

nebude příští rok jednoduchý, je na místě vyčlenit takovou částku? 

 

Starosta Lukša – začínáme v lednu obecním plesem, který pokryjeme finančními prostředky na bankovním 

účtu ve stavu ke konci letošního roku. V srpnu je Festival Ladná Čeladná, který chceme i nadále zachovat. 

Předpokládaný náklad je 800-900 tis. Kč, zbytek jsou akce probíhající v průběhu roku. Otázka je, jak se budou 

chtít občané bavit. 

Místostarostka Golová – každoročně starosta zajistí na tyto akce dary od sponzorů. Částky jsou plánovány ve 

výdajích, ale nejsou kryty ryze generováním finančních prostředků z přerozdělování prostředků obecního 

rozpočtu. Otázkou je, jak se budou sponzoři zapojovat.  

 

- Občanské záležitosti SPOZ – částka 500 tis. Kč, co to obsahuje? 

 

Starosta obce – náklady na vítání nově narozených občánku obce a drobné dary pro jubilanty z řad seniorů 

v obci. Pro rok 2023 je evidováno na matrice 115 jubilantů. V záměru roku navštěvujeme seniory v domovech 

důchodců, kde rovněž přinášíme drobné balíčky.  

 

- Senior Club – částka 25 tis. Kč mi přijde naopak málo. 

 

Starosta obce – senior Club je skupina místních důchodců, která se sdružuje v klubovně domova pro seniory 

v č.p. 721, částka je stanovena po dohodě s vedoucím klubu. Jde především o náklady na drobné občerstvení a 

nákupy, přičemž prostory a energie mají od obce zdarma.  

 

- Senior TAXI a Senioráček v obci – to jsou dvě služby? 

 

Starosta Lukša – Senioráček je služba poskytována pro naše občany, kdy v rámci rozpočtu obce je 

financována mzda řidiče, nákup PHM, opravy a údržba auta, pojištění. Příjmy tvoří zlomek peněz z toho, co 

představují náklady. Služba Senior TAXI, kterou zajišťuje Středisko sociálních služeb Frýdlant n.O., doplňuje 

pro občany sdružených obcí službu dopravy do vzdálenějších zdravotnických zařízení, tj. např. nemocnice ve 

Frýdku-Místku, Ostravě. Jízdy do vzdálenějších míst nejsme schopni z důvodu vytíženosti zajistit sami. Podíl 

na nákladech nás ročně stojí 92 tis. Kč.  

Místostarostka Golová – náklady Senior TAXI se rozpočítávají podle využívání jednotlivých obcí, jako obec se 

podílíme na sdílených nákladech. Je určená na občany, které nemají možnost náhradní dopravy do 

vzdálenějších míst. 

 

- Územní plán obce – plánuje obec nějaké změny ve stávajícím plánu? 

 

Starosta Lukša – revizi územního plánu schválilo zastupitelstvo 12.9.2022, rovněž  schválilo změnu č. 1B a teď 

nás čeká schvalování změny č. 1A. Od roku 2009 probíhají v obci pozemkové úpravy, které by měly na území 

obce probíhat do konce března, dojde i k přečíslování některých parcel, to se musí promítnout do územního 

plánu. 

Místostarostka Golová - obec by měla počítat s tím, že územní studie, které jsou vymezeny územním plánem se 

budou muset v rámci úprav dále řešit.  

 

- YUTA hotel – částka 300 tis. Kč, předpokládá se nějaká investice? 

 

Starosta Lukša – jde o náklady na obnovu majetku, dnes již např. víme, že jsou nefunkční dva bojlery, které 

musíme vyměnit. 
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- Sportovní zařízení v majetku obce, to jsou náklady na provoz? Je to nemalá částka. 

 

Starosta Lukša – jde o údržbu a provoz našich zařízení tj. sportovní hala, hřiště za školou a fotbalové hřiště 

vč. kabin č.p. 725.  

 

- Zpravodaj obce - všiml jsem si, že každý rok se něco do výdajů přidá. Nevím, zda se zvažuji nějaké větší 

změny, sám mám zkušenost, že náklady na tisk vč. papíru se zvyšují. Nárůst rozpočtu neodpovídá zvýšení 

nákladů, které se předpokládají v roce 2023. Když jsem si udělal analýzu, je náš zpravodaj jedním 

z nejdražších v okolí.  

Místostarostka Golová – myslíte parametrickým porovnáním obdobného periodika? Je rozdíl v počtu tištěných 

stran. 

 

Zastupitel Švrček – ano, parametrickým porovnáním. Mluvíme o tom, že příští rok by měl být úsporný. Budou 

probíhat nějaké úspory? Zpravodaj by měl plnit určité cíle, poskytuje informační službu a neměl by 

nahrazovat běžné tiskoviny. V průběhu COVID opatření se přidalo pár stran, to chápu, předpokládalo se, že 

občané sedí doma a chtějí si něco přečíst. V tomto rozsahu je zpravodaj nákladově neudržitelný. 

 

Starosta Lukša – to není pravda, náš zpravodaj má stejný počet stran jako před COVIDEM. Máme v něm 

spolkový život i příspěvky školy a školek. Obec dává informaci jen o tom, co lidé chtějí a mají vědět, ostatní 

články jsou ze života obce. Ceny držíme stále stejné, na příští rok je předpokládaný nárůst o 20%.  

 

Starosta obce  - na závěr bych řekl, že návrh rozpočtu pro rok 2023 je vyvážený, oproti předchozím 

rokům je méně pro investiční, musíme zajistit provoz školských zařízení a neutlumit spolkový život 

v obci. Do rozpočtu přibyl nově Památník J. Kaluse, sice někteří tvrdí, že provoz je příliš drahý, ale 

začínají se zde pořádat vernisáže a určitě je pro kulturní život obce přínosem. 

 

 Zastupitelstvo obce Čeladná v souladu §11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

územních rozpočtů schvaluje „Rozpočet obce Čeladná na kalendářní rok 2023“ ve výši a členění: 

  - příjmy (třída 1-4)      82.771.400,- Kč 

  - výdaje (třída 5-6)        79.832.150,- Kč 

  - financování (třída 8)     2.939.250,- Kč 

 

PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:     - 

     V 16.43 hod příchod MUDR. Bajgar 

 

2.5.2. Zastupitelstvo obce Čeladná schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 6% z ročního objemu 

hrubých mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě zaměstnancům v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu. Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení výdajů sociálního fondu do rozpočtu 

Obce Čeladná na kalendářní rok 2023 ve výši 700 tis. Kč. 

 

 PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:      - 

 

 

2.6.1.   Střednědobý výhled rozpočtu 

 

V souladu s ustanovením § 3 zákona 250/2000 Sb., byl zpracován střednědobý výhled rozpočtu Obce 

Čeladná pro období roku 2024-2025. Výhled hospodaření je sestaven na základě uzavřených smluvních 

vztahů a přijatých závazků na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých 

závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Rada obce 

Čeladná usnesením č. 1 ze dne 25. 11. 2022 doporučuje schválit vypracovaný výhled hospodaření na roky 

2024-2025.  
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Starosta obce  - dlouhodobě spolupracujeme s Ing. Tesařem, který vypracovává pro obec predikci daňových 

příjmů, tyto jsou poté pokladem pro tvorbu rozpočtu i rozpočtového výhledu. 

 

Diskuse: -------------------- 

 

Zastupitelstvo obce Čeladná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Čeladná sestavený podle  

§ 3 zákona 250/2000 Sb., na období roků 2024-2025. 

 

PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:      - 

 

2.7.1.  Veřejnoprávní smlouvy a pravidla jejich poskytování 

 

Rada obce předkládá zastupitelstvu pravidla pro poskytování dotací formou veřejnoprávních smluv 

z rozpočtu Obce Čeladná na rok 2023. Poskytovatel, tj. obec bude při uzavírání smluv a následném 

zveřejňování postupovat dle zákona 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  

 

Diskuse: 

 

Zastupitel Švrček  - chtěl bych se zeptat, zda je tento materiál dostačující, neměla by mít obec zpracovanou 

směrnici? Je to dostatečně podrobně zpracováno, aby příjemci dotací měli dostatek informací co mají splnit 

a jak mají postupovat? Je složité hledat pravidla někde v zápise ZO. 

 

Starosta Lukša – systém je léta nastaven tak, aby byl lehký na pochopení i pro budoucí vyúčtování. Zatím 

nikdo neřekl, že by s tím měl problémy. Máme dlouhodobé zkušenosti, pravidla jsou nastavená pro všechny. 

Samozřejmě se mohou další rok měnit. Vytvořením směrnice bychom to jen příjemcům dotace zkomplikovali. 

Vzor žádosti vč. pravidel je každoročně zveřejněn na stránkách obce. 

  

Místostarostka Golová – jde o ustálenou praxi, organizace jsou s nimi dobře obeznámeny. Smlouvy nad 50 

tisíc Kč se navíc zveřejňují. Obec neposkytuje dotace jako takové, což je v textu uvedeno, tj. nevyhlašuje 

dotační tituly, a proto není důvod vytvářet nějaká dotační pravidla. Žadatel již u podání žádosti zvažuje 

průkaznost nebo opodstatněnost požadované výše. Žádají převážně poskytovatelé sociálních služeb, kteří 

doloží na konci roku skutečné výdaje na umístěné či ošetřené občany.  

 

Zastupitelka Kubica Magnusková – nikdy nedošlo k tomu, že by dotace nebyla poskytnuta z důvodu formální 

chyby. 

Místostarostka Golová – zamítnutí bylo jen z důvodu neoprávněnosti, např. akce nebyla cíleně určena pro 

děti z naší obce, posuzujeme společenskou prospěšnost, atd. 

 

Zastupitelstvo obce v návaznosti na ustanovení obsažená v §9 h) až 9 i) zákona  250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a § 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje podmínky na poskytování dotací 

formou veřejnoprávních smluv z rozpočtu obce Čeladná takto: 

A) Dotace či jiné finanční příspěvky z rozpočtu obce, budou žadatelům tj. zejména spolkům, obecně 

prospěšným společnostem a ostatním neziskovým právnickým osobám, dále podnikajícím fyzickým a 

právnickým osobám poskytovány na základě individuálních žádostí jednotlivých žadatelů.  

B) Žádosti musí obsahovat náležitosti uvedené v § 10 a) odst. 3 zák. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a musí 

být doručeny na Obecní úřad v Čeladné v termínu 1. kolo - do 28. 2. daného roku, 2. kolo pak do 31. 

8. daného roku. 
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C) Informace o tomto usnesení, podmínky a tiskopisy žádosti budou zveřejněny na úřední desce obce. 

D) Zastupitelstvo obce v případě dotace nad 50.000,- Kč (v jednotlivém případě) nebo rada obce 

v případě dotace do 50.000,- Kč (v jednotlivém případě) pak rozhodne o schválení či neschválení 

jednotlivých žádostí, o poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy, 

na základě které bude dotace žadateli poskytnuta. 

E) Obec Čeladná nebude vytvářet a vyhlašovat dotační programy. 

 

F) V případě, že žadatel žádá o poskytnutí dotace na sociální službu nebo v souvislosti s ní, dle zák. 

108/2006 Sb. o sociálních službách, uvede v tiskopise informaci o tom, zda má uzavřenou smlouvu o 

závazku veřejné služby s Moravskoslezským krajem, či nikoliv.  

 

G) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace musí v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“) a podle ustanovení § 10a odst. 

3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů.  Za splnění povinnosti lze 

považovat podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, i předložení částečného výpisu z evidence 

skutečných majitelů u právnických osob v právní formě: 

- nadace nebo nadačního fondu, 

- ústavu, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- spolku nebo pobočného spolku, 

- zájmového sdružení právnických osob, 

- školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. 

 

PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 

 

 

2.7.2.  Veřejnoprávní smlouvy 

 

Starosta Lukša – nyní přejdeme k posuzování oprávněnosti jednotlivých žádosti, o každé bude hlasováno 

samostatně. 

Místostarostka Golová – v úvodu bych jen doplnila, že jde o klasická sociální zařízení, kdy tato zařízení 

(domovy důchodců) žádají pouze v případě, že v nich jsou umístěni naši občané. Dotace je poskytována na 

počet umístěných osob. V případě, kdy občan zemře, dojde k zúčtování poskytnuté dotace. V těchto 

zařízeních je obrovský přetlak a proto je místo hned obsazeno dalším čekatelem.  

 

Zastupitelstvo obce Čeladná v souladu se schváleným rozpočtem Obce Čeladná na rok 2023 a dle 

předložených žádostí pověřuje vedení obce k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

(nenávratných finančních výpomocí) z rozpočtu obce a následné vyplacení schválených částek těmto 

žadatelům: 

 

1) Domov Hortenzie, p.o., Frenštát p.R.          částka        100 000 Kč 
Místostarostka Golová – poskytují službu občanům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a 

dostali se do situace, která vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a rodinní příslušníci nejsou 

schopni jim tuto pomoc poskytnou.  

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 
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2) Středisko sociálních služeb Frýdlant n.O., p.o. částka           240 000 Kč 

 
Místostarostka Golová – jde o příspěvek na provozní náklady za občany, kteří jsou uživateli pobytových 

služeb. Částka je kalkulována z celkových nákladů na jedno lůžko. Z Čeladné jsou zde umístěni čtyři občané. 

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 

 

3) SK Beskyd Čeladná z.s.      částka  600 000 Kč 
 

Starosta Lukša – peníze jsou určeny na činnost fotbalového klubu v obci, kdy důležitým prvkem je práce 

s mládeži, na fotbal chodí cca 60 děti. Příspěvek je určen na pokrytí a zabezpečení celoroční sportovní 

činnosti, tj. např. nákup dresů a vybavení, cestovné a odměny trenérů, ostatní provozní náklady.  

Zastupitel Švrček – kolik se utratí za dospělé? Upřednostnil bych, aby příspěvek byl využit pro děti.  

Starosta Lukša – v minulosti jsme požadovali 1/3 příspěvku využít na děti, zbytek využili dospělí. 

 PRO:    13   PROTI: -   ZDRŽEL SE: 1 (Švrček)

   

4) Beskydhost spolek      částka     5 000 Kč 
 

Starosta Lukša – požádali si o příspěvek 50 tis. Kč, jedná se o spolek z Ostravice, který zajišťuje komerční 

projekt turistického značení, tzn. „medvědí tlapky“pro rekreační střediska v celém regionu. S ohledem na to, 

že v naší obci pro střediska moc nedělají, navrhuji, ať jim zaplatí obce, které jejich služby více využijí.  

Zastupitelka Pustelníková – jsou velmi aktivní, oslovili i mě, jen mě odradilo, že za služby „označení v 

tlapce“, musím zaplatit nemalé finanční prostředky. Marketinkově to mají velmi dobře zpracované.  

Zastupitel Bojda – znám je, hodně peněz dávají do propagace, materiálů a map.  

Zastupitelka Kubica Magnusková – dívala jsem se na výši příspěvku z ostatních obcí, s ohledem na to navrhuji 

uvolnit z našeho rozpočtu částku 5 tisíc Kč. 

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE: - 

         

5) MUDr. Helal Al-Saheb, Nová Dědina    částka      68 000 Kč 
 

Místostarostka Golová – částka je určena na dofinancování rozdílu ceny nájmu ordinace. Je to kompenzace 

čistého nájemného za přemístění ordinace z prostor bývalého zdravotního střediska. Dětský lékař zajišťuje 

dětskou pediatrií i pro okolní obce, kdy platí nájem i Ostravici, Bílé a Starým Hamrům. Služby a energie si 

lékař hradí sám. 

Zastupitel Švrček – proč mu raději nedáme jen symbolický nájem? 

Starosta Lukša – obec musí dodržovat stejné podmínky pro všechny nájemníky nebytových prostor v obci. 

Nemůžeme si dovolit rozdílnou sazbu nájemného pro různé smluvní subjekty v obci. 

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE: - 

      

6) Obvoďák z Čeladné, Čeladná č.p. 1    částka    180 000 Kč 
 

Starosta obce – prostředky jsou určeny na mzdové náklady terénní sestry, která zajišťuje v obci terénní 

zdravotnické služby spočívající v obstarání ošetřovatelské péče pro občany Čeladné se sníženou pohyblivostí 

v jejich domácím prostředí. Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění. 

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE: - 

    

7) Podané ruce p.s., FM      částka  165 000 Kč 

 
Místostarostka Golová – pro upřesnění bych uvedla, že se nejedná se o pobytovou službu, jde o zajištění 

sociálních terénních služeb dospělým osobám a dětem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení, služba se poskytuje bez časového omezení a není místně ohraničena. 

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE: - 
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8) Římskokatolická farnost Čeladná   částka   100 000 Kč 

 
Starosta Lukša – příspěvek je určen na restaurování nástavce a obrazu Panny Marie Pomocné na hlavním 

oltáři farního kostela sv. Jana Nepomuckého.   

Zastupitel Bojda – bude to rekonstrukce na místě? 

Starosta obce – celek bude demontován a převezen do restaurátorského ateliéru pana Mgr. Art. Jana   

Bittnera ve Staříči. 

Zastupitel Bojda – mělo by to zaplatit Biskupství Ostravsko-Opavské. 

Starosta Lukša – kostel patří farnosti Čeladná, biskupství by mělo spíše platit opravu komunikací, na druhou 

stranu nám platí vysokou daň z nemovitosti.    

Zastupitel Uher - obraz je obecní nebo zhodnocujeme cizí majetek? Peníze by měly být pro nadace, pro děti a 

mládež, tady investujeme do cizího majetku. Farnost v žádosti neuvádí výši celkových nákladů a vlastní podíl 

na investici.  

Zastupitel Švrček – o obraz by se měl starat majitel.  

Starosta Lukša – tentokrát dáváme do cizího majetku. Rozpočet je vyčíslen na 270 tis. Kč a je doložen v 

žádosti, my přispějeme asi 1/3.  

Místostarostka Golová – vnímáme to spíše jako příspěvek do kultury.  

 PRO:    13   PROTI: -   ZDRŽEL SE: 1 (Bojda) 

     

9) Adámkova vila – domov se zvláštním režimem částka    50 000 Kč 
 

Místostarostka Golová – jde o příspěvek na provozní náklady za občany, kteří jsou uživateli pobytových 

služeb. Částka je kalkulována z celkových nákladů na jedno lůžko. Z Čeladné je zde umístěn jeden občan. 

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 

    

10) ČAATS, z.s., klub technických sportů   částka    60 000 Kč 

 
Spolek si podal dvě žádosti na akce Evropský pohár v přesnosti přistání konaný dne 26.-29.8.2023 a Beskydy 

Open 2023, akademické mistrovství ČR v paraglidingu, v celkové výši 98 tis.Kč, my dnes schvalujeme 

příspěvek pro spolek jako celek. 

Zastupitel Švrček – jakou to má souvislost s Čeladnou? 

Zastupitel Bojda – na mistrovství světa přijedou lidé z celého světa, ubytují se i na Čeladné, je to mediálně 

hodně známá akce, která souvisí s Ostravskou universitou, je to určitý druh reklamy obce.  

Zastupitelka O´Reilly – přijde mi to jako drahá reklama, já bych částku ponížila.  

Zastupitelka Kubica Magnusková – já souhlasím částku ponížit na 2x 30 tis. Kč. 

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 

      

11) Medela, péče o seniory o.p.s.,     částka  290 000 Kč 
 

Místostarostka Golová – i zde došlo ke spojení dvou žádosti, a to dotace pro nové celoroční pobytové sociální 

zařízení ve Frýdlant n.O., a stávající pobytové zařízení na Ostravici, kde máme zablokováno 10 lůžek. Není to 

klasický domov důchodců, jde o domov se zvláštním režimem, který je registrován u MSK.    

 PRO:    14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 

 

2.8.1.  Zmocnění rady 

 

Rozpočtová opatření, která vycházejí z pojetí § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. taková opatření, která v daném rozpočtovém období 

mění závazné ukazatele rozpočtu na základě možných úprav v rámci organizačních, metodických nebo 

věcných změn, podléhají schválení zastupitelstva obce ve smyslu vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 

písm. b) zákona o obcích.  
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Rada obce je dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), oprávněna „samostatně“ hospodařit v mezích 

zastupitelstvem schváleného rozpočtu. Podle téhož ustanovení je však rada obce oprávněna provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem. To znamená, že zastupitelstvo může stanovit, že 

určitá rozpočtová opatření ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

bude namísto něj oprávněna provádět (v rozsahu zastupitelstvem stanoveném) rada obce.  

 

Pokud však zastupitelstvo obce příslušný rozsah nevymezí resp. „nepověří“ radu provádět rozpočtová 

opatření, protože zastupitelstvo může svěřit radě provádění rozpočtových opatření podle § 102 odst. 2 písm. 

a/ zákona o obcích bez omezení), může rada obce v rámci své kompetence hospodaření dle schváleného 

rozpočtu samostatně schvalovat a provádět pouze taková rozpočtová opatření, která nemění závazné 

ukazatele původně schváleného rozpočtu, tj. opatření, která nevycházejí z rozsahu změn dle § 16 zákona č. 

250/2000 Sb. 

 
Diskuse: 

 

Zastupitel Švrček – zákon nám dává určité mantinely, jaký je časový úsek pro schválení dotací? Do kdy musí být 

příjem dotace obcí schválen? Zastupitelstvo se zbavuje určité kompetence, to se mi nelíbí.  

 

Starosta Lukša – u každé dotace je to individuální, poskytovateli dotace musíme doložit čestné prohlášení a schválení 

orgánem obce. 

 

Účetní obce – každá změna v příjmech i výdajích se musí promítnout do rozpočtu obce, rozpočtová opatření jsou 

zveřejňována na webových stránkách obce a máte možnost kdykoliv nahlédnout co se s rozpočtem v průběhu roku 

děje.  

 

Zastupitelstvo obce v souladu s usnesením § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů, zmocňuje radu obce k samostatnému provádění rozpočtových opatření a 

to „bez omezení“.  V souladu s § 16 odst. 5 zákona 250/2000 Sb., je rada povinná zajistit zveřejnění 

změny rozpočtu na webových stránkách obce a úřední desce obce. 

 

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 

pravomoci rady obce na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového 

opatření radou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze podat i ústně).   

 

PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:       - 

 

2.9.2.  Dojmenování člena finančního výboru 

 

Na ustavujícím zasedání ZO byli navržení členové jednotlivých výboru, jedna z navržených členů, paní 

Sylva Uhlířová, po důkladném uvážení z časových a rodinných důvodů tento svůj souhlas k členství ve 

finančním výborů nepotvrdila.   

Po jednání předsedy finančního výboru Ing. Pavla Mikesky s panem Oršulíkem, který je již zkušeným 

členem finančního výboru předchozích období, potvrdil svůj zájem o výkon funkce i v aktuálním volebním 

období.  

  

Zastupitelstvo obce schvaluje pana Josefa Oršulíka za člena finančního výboru od 13.12.2022. 

 

PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 
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3. V Y D Á V Á  

 

3.4.1.  Jednací řád zastupitelstva obce 

 

Zastupitelstvo obce se v rámci svých zasedání a jednání řídí příslušným jednacím řádem, členům ZO je 

předložen návrh jednacího řádu pro nadcházející volební období let 2022 – 2026. Jednací řád zastupitelstva 

upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, 

jakož i další věci, související s jeho zasedáním. Zastupitelstvo rozhoduje zásadně v samostatné působnosti, a 

to ve věcech, které mu jsou vyhrazeny zákonem o obcích, příp. dalšími zákony. Zastupitelstvo si může 

vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené jinému orgánu obce. 

 
Diskuse: 

 

Zastupitel Bojda – v materiálu se uvádí, že ZO se svolává nejpozději 10 dnů před jednáním, já bych termín prodloužil. 

 

Místostarostka Golová – jedna věc je svolávání zastupitelstva obce a druhá věc je příprava a  doručení materiálů. 

Zprávy, návrhy a jiné materiály určené k jednání zastupitelstva musí být předloženy členům zastupitelstva v písemné 

podobě nejpozději 7 pracovních dnů před stanovených termínem zasedání. V odůvodněných případech mohou být 

předloženy aktuálně přímo na zasedání. Příprava podkladů představuje administrativně a časově náročnou práci. 

Platí nějaké zákonné lhůty pro zveřejňování schvalovaných materiálů na úřední desce. 

 

Starosta Lukša - zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, a to podle termínu, 

programu a materiálů připravených a předem projednaných v radě, případně v součinnosti s výbory zastupitelstva, 

komisemi rady, členy zastupitelstva a zaměstnanci obce. Víme, že to je vždy v měsíci březnu, červnu, srpnu a prosinci 

daného roku.  

 

Zastupitelstvo obce vydává jednací řád zastupitelstva obce pro období 2022-2026 dle přílohy k tomuto 

bodu jednání.  

PRO: 13   PROTI: -   ZDRŽEL SE:  - 

 

 

3.10.1.  Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 

 

Průběžnou kontrolou dozorového oddělení ministerstva vnitra bylo zjištěno, že v obci Čeladná je zachována 

platnost obecně závazné vyhlášky o stanovení systému komunitního kompostování. Následně jsme byli 

upozorněni, že vlivem legislativních změn, ke kterým došlo v průběhu let, už tato vyhláška pozbývá svého 

smyslu a bylo navrženo, aby obec v rámci své samostatné působnosti tuto vyhlášku zrušila.  

  
Diskuse: 

Místostarostka Golová – jde o procesní záležitost, kdy vyhláška bude zrušena pro neplatnost, s vývojem legislativy 

neodpovídá současným právním předpisům. Navíc bio odpady máme zapracovány ve vyhlášce o odpadech, komunitní 

kompostárna rovněž podléhá vlastní vyhlášce.   

 

Starosta Lukša – dozorovací oddělení MV dává pouze metodická doporučení, jejich doporučení nejsou písemně 

doložena, jsou vydávána pouze telefonicky, závazná stanoviska nedávají. 

 

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 

1/2014, kterou byl stanoven systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu 

k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.  

 

PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:    - 

5. B E R E   N A  V Ě D O M Í  
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3.11.1. Kalkulace ceny tepla pro rok 2023 

 

Rada obce dává zastupitelstvu na vědomí cenu tepla z kotelny č.p. 551 pro vytápění budovy ZŠ Čeladná v 

období roku 2023. Výpočet a stanovení ceny vychází z platné legislativy, je provedeno podle rozhodnutí 

ERÚ č. 9/2004 a následných rozhodnutí, dle cenových předpisů a skutečných nákladů za 1-10/2022, 

předpokladem nákladů za 11-12/2022 a s očekávaným výhledem růstu cen plynu a elektrické energie pro 

rok 2023. 

- Přímé náklady       1 765 382 Kč 

- Nepřímé náklady              81 800 Kč 

- Zisk                                0 Kč 

- Celkové náklady na 1547 GJ                1 847 182 Kč 

V souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., schválila rada obce pod usnesením č. 1  dne 25.11.2022 

cenu tepla  z kotelny v č.p. 551 v Čeladné s účinnosti od 1. ledna 2023 ve výši 1 194,- Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Čeladná bere na vědomí cenu tepla v kotelně č.p. 551 – Základní škola Čeladná 

pro kalendářní rok 2023 ve výši 1194 Kč/bez DPH/Gj. 
Zastupitelstvo obce Čeladná schvaluje cena tepla vyrobeného pro byty v č.p. 551 a č.p. 389 z vlastních 
kotelen ve výši skutečných nákladů za spotřebu plynu, souvisejících nákladů na provoz a jednotlivých 
odečtových zařízení bytů. S ohledem na malý objem vyráběného tepla nebude prováděná kalkulace 
ceny tepla. V průběhu roku budou odběrateli hrazené zálohy dle platebních kalendářů. Vyúčtování 
záloh bude provedeno k 31. 12. 2023.  
 

PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:     - 

 

 

3.11.2  Kalkulace stočného pro rok 2023 

 

Na základě usnesení rady obce č. 1 ze dne 25. 11. 2022 a v souladu s platnou legislativou byla schválena 

cena stočného pro Čističku odpadních vod v Čeladné s účinnosti od 1. ledna 2023 ve výši:  

Cena vody odpadní (stočné)        40,00 Kč/ bez DPH/m3     

Cena kalů ze septiků a žump                   kaly nebudou odebírány 

Kalkulace pro vodu odpadní je zpracována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen, zohledňuje 

rozpočtované a skutečně vynaložené náklady (Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/VODA/2022). Výpočet byl 

vyvěšen na úřední desce a současně v elektronické podobě pod č.j. 143/2022 dne 28. 11. 2022. 

 
Diskuse: 

 

Starosta Lukša – pokud jste zaznamenali SMVaK a.s., vyhlásila cenu vodného 54,54 Kč bez DPH a stočného 53,21 Kč 

bez DPH pro rok 2023. Nás se týká pouze cena vody, stočné je v naší kompetenci. Cenu stočného stanoví obec, 

protože máme vlastní čističku odpadních vod. Cena stočného se pro následující rok nemění a zůstává ve výši 40 Kč 

bez DPH. Jak jsme již řekli, obec nechce pro rok 2023 více zatížit rozpočty rodin,  rekonstrukci stávající ČOV chceme 

financovat z prostředků Ministerstva zemědělství.  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenu stočného ve výši 40,-Kč/m3 (+ platná sazba DPH)  v obci 

Čeladná pro kalendářní rok 2023. Zastupitelstvo obce schvaluje plánovanou kalkulaci pro vodu 

odpadní (příloha č. 1 k výměru MF č. 01/VODA/2022), jako rozpočet hospodářské činnosti pro rok 

2023. 
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Místostarostka Golová – praxe je taková, že rada se uveřejňuje na úřední desce obce. Omlouvám se za zdržení ze 

začátku nového volebního období.  Zápisy z rady budou k dispozici na web stránkách obce. Rada č. 1 je již zveřejněná, 

pokud máte nějaké dotazy, ráda Vám je zodpovím.  

 

Zastupitel Švrček – chápu časovou náročnost, protože zápis je obsáhlý, ale z některých bodů nejde poznat, čeho se 

usnesení týká. Chápu, že některé podklady si můžeme na obci vyžádat, ale nechci obtěžovat a proto navrhuji zasílat 

zápisy elektronicky? V některých usneseních jsou omezení z důvodu osobních údajů, což by bylo vyřešeno zasíláním na 

emailovou adresu zastupitelů.  

 

Místostarostka Golová – každý má právo do zápisu nahlédnout, zaslání by muselo být opět omezeno, protože nevíme, 

kde by se mohly zápisy dostat. Existuje zákon o ochraně osobních údajů. K tomuto bychom nepřistupovali.  

 

Starosta Lukša – vhodnou formou by bylo chodit na obec, kdy podepíšete čestné prohlášení o mlčenlivosti. Složením a 

podepsáním slibu na ustavujícím zastupitelstvu jste přijali určitou odpovědnost vůči obci. 

  

Zastupitel Švrček – obec bude zakládat obecní vinný sklep? Kde tolik lahví vína, co jste nakoupili, dáte? 

 

Starosta Lukša – tichá vína jsou určena pro obchodní partnery, učitele vč. školského personálu ve školských 

zařízeních, máme svoje pracovníky, zastupitele atd., v domovech důchodců máme umístěny občany. V minulosti jsme 

rozdávali přáníčka, teď dáváme tichá vína.  

 

Zastupitel Švrček – nešlo by se v rámci zastupitelstva domluvit na elektronické komunikace, tištěné podklady jsou 

dobré, ale přidává to zbytečně práci. Navrhuji zasílat materiál do zastupitelstva elektronickou formou.  

 

Zastupitelka Štefková – s tím nesouhlasím, datovou schránku nemá každý.  

 

Starosta Lukša – pokud Vám podklady zašlu poštou přímo do schránky, mám jistotu, že vše dostanete kompletní. 

Elektronizace je dobrá věc, ale vždy nefunguje. 

 

Zastupitelka Kubica Magnusková – materiály jsou poměrně rozsáhlé, omezená velkost datové zprávy v datové 

schránce způsobuje komplikace při odesílání.  

 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o činnosti rady obce 

 

PRO: 14   PROTI: -   ZDRŽEL SE:     - 

 

 

Ukončení v 18.35 hod. 

 

 

 

 

 

………………………………………   ……………………………………….. 

Renáta Kopecká      Kamil Otava 

 

 

     

 

Pavol Lukša, starosta obce 
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