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       V Čelákovicích dne 3. 9. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

………………………………………………. 
Ing. Josef Pátek – starosta 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
14/2020 DNE 16. 9. 2020 
 
Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření - změna č. 9 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Daň z příjmů právnických osob za obce (1122) - hodnota položky se zvyšuje o 
6 034,74 tis. Kč na hodnotu 23 511,74 tis. Kč, vlivem příjmů z prodeje bytů 
v Milovicích v roce 2019. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se zvyšuje o 17 000 tis. Kč, jedná se o 
příjmy z prodeje bytů v Milovicích.  
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (4111) – 
hodnota pol. se upravuje na částku 15 341,25 tis. Kč – jednorázový nenávratný 
neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění dopadu poklesu 
daňových příjmů obcí. 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se 
zvyšuje o 4 082,282 tis. Kč – z toho je 1 329,621 tis. Kč navýšení dotace na 
dostavbu ZŠ Kostelní a 2 752,661 tis. Kč na komunitní centrum Routa Čelákovice – 
rekonstrukce domu č. p. 107.    
Investiční přijaté transfery od krajů (4222) – hodnota pol. se upravuje na částku 300 
tis. Kč – na realizaci kříže na hřbitově. 
 
Financování 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (8123) - hodnota pol. se upravuje na částku 
50 000 tis. Kč – investiční úvěr od České spořitelny a.s. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se zvyšuje o 1 805 tis. Kč, z toho na pol. 6121 o 1 637 
tis. Kč (Sedláčkova – jih 1 250 tis. Kč, PD U Stabenovky 61 tis. Kč, PD Přístavní 326 
tis. Kč) a na pol. 6122 o 168 tis. Kč na pořízení radarů. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

3. 1 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 3 
 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se zvyšuje o 3 540 
tis. Kč, z toho 40 tis. Kč na pol. 5154 - navýšení elektrické energie na cyklověž a 
3 500 tis. Kč na pol. 5171 - opravy chodníků (U Kapličky 2 000 tis. Kč, J. A. 
Komenského 1 500 tis. Kč).  
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se zvyšuje o 314 tis. Kč, 
z toho 134 tis. Kč úroky z úvěru (pol. 5141) a 180 tis. Kč oprava Sedláčkovy ulice.  
Základní školy (3113) - hodnota par. se zvyšuje o 9 003 tis. Kč. Z toho úroky z úvěru 
77 tis. Kč – pol. 5141 a pol. 6121 se zvyšuje celkem o 8 926 tis. Kč na celkovou 
hodnotu 140 070 tis. Kč (dostavba ZŠ 84 070 tis. Kč, vybavení 8 823 tis. Kč, hřiště 
5 000 tis. Kč, oplocení a elektroinstalace 3 009 tis. kč, dozory 3 015 tis. Kč).   
Zájmová činnost v kultuře (3392) - hodnota par. se snižuje o 700 tis. Kč – snížení 
příspěvku kulturnímu domu (pol. 5331) – úspora za neuskutečněné kulturní pořady.   
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se zvyšuje o 500 tis. Kč - 
pořízení nábytku pro komunitní centrum Routa (pol. 5137). Usnesení RM č. 
24/2020/4. 2. 2 
Veřejné osvětlení (3631) – hodnota par. se nemění, pouze se převádí 1 000 tis. Kč 
z pol. 6121 na pol. 5171 – opravy a údržba. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se zvyšuje o 2 000 tis. Kč, které jsou 
určeny na rekonstrukci lodžií domu č. p. 1581.  
Nebytové hospodářství (3613) - hodnota par. se zvyšuje o 1 100 tis. Kč – 
rekonstrukce domu č. p. 107 pro potřeby komunitního centra Routa.  
Pohřebnictví (3632) – hodnota par. se zvyšuje o 400 tis. Kč – kříž na hřbitově. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 1 610 tis. Kč, 
z toho je 90 tis. Kč navýšení příspěvku TS Čelákovice (pol. 5331), 1 120 tis. Kč je 
určeno na realizaci hřiště pro psy (pol. 6121) a 400 tis. Kč je transfer do fondu 
investic TS Čelákovice na úhradu splátek zametacího vozu (pol. 6351).  
Ochrana obyvatelstva (5212) - hodnota par. se zvyšuje 300 tis. Kč na revizi PMVIS 
(pol. 5169). 
Krizová opatření (5213) - hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč, nákup roušek (pol. 
5139). 
Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie, kamerový systém) (5311) - hodnota 
par. se zvyšuje celkem o 1 140 tis. Kč, 40 tis. Kč na teplo (pol. 5152) a 1 100 tis. Kč 
na rekonstrukci kamerového systému (pol. 6122). 
Požární ochrana (5512) - hodnota par. se zvyšuje o 30 tis. Kč na pol. 5154 – 
elektrická energie. 
Volby do Senátu PČR (6114) - hodnota par. se snižuje o 441 tis. Kč na hodnotu 0 Kč, 
protože tyto volby a volby do zastupitelstev krajů probíhají současně, je pro ně určen 
par. 6115.  
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR (6115) - hodnota par. se zvyšuje o 236 
tis. Kč, největší navýšení je na pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, protože volby 
budou dvoukolové, informace o úpravách jsou uvedeny v příloze č. 2. 
Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se zvyšuje celkem o 30 tis. Kč, z toho na 
pol. 5151 je zvýšení o 50 tis. Kč, na pol. 6111 je úspora - snížení o 170 tis. Kč a na 
pol. 6125 je navýšení o 150 tis. Kč – elektronická úřední deska.  



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 3 z 3 
 

Ostatní finanční operace (6399) - hodnota par. se zvyšuje celkem o 6 034,74 tis. Kč - 
daň z příjmů právnických osob za obce, musí mít stejnou hodnotu jako v příjmové 
části rozpočtu. 
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na 
hodnotu 66 758,11009 tis. Kč, z toho je 60 000 tis. Kč určeno na investice v roce 
2021. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 1. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2020 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 24/2020/4. 2. 2 z 18. 8. 2020 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 9 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 9 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 9 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer - vedoucí OFaP 
 

 
………………………………………………. 

Mgr. Jiří Havelka - právník městského 
úřadu 
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