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       V Čelákovicích dne 12. 10. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
15/2020 DNE 21. 10. 2020 
 
Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření - změna č. 11 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) - hodnota pol. se 
zvyšuje o 4 647,58087 tis. Kč, z toho je 1 064,63887 tis. Kč na Koncepci mobility 
města Čelákovice (část, která bude ještě převedena do konce roku) a 3 582,9420 tis. 
Kč neinvestiční dotace na vybavení ZŠ Kostelní – převod - vyčlenění z pol. 4216. 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se 
snižuje o 3 582,94520 tis. Kč, jedná se o neinvestiční část dotace na vybavení ZŠ 
Kostelní.  
Investiční přijaté transfery od krajů (4222) – hodnota pol. se zvyšuje na částku 365 
tis. Kč – na realizaci kříže na hřbitově. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se snižuje o 1 191 tis. Kč, v tom je zahrnutý převod 
1 250 tis. Kč (Sedláčkova – jih) a převod 61 tis. Kč (PD U Stabenovky) na par. 2219 
a současně navýšení o 120 tis. Kč na PD komunikací Jiřina 1. - 3. etapa. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se zvyšuje o 1 660 
tis. Kč, z toho 380 tis. Kč na pol. 5171 - navýšení hodnoty opravy chodníku J. A. 
Komenského a 1 280 tis. Kč na pol. 6121 – Sedláčkova – jih a PD U Stabenovky.   
Výzkum a vývoj v dopravě (2280) - hodnota par. se upravuje na 2 762 tis. Kč, jedná 
se výdaje vynaložené na projekt „Koncepce mobility města“ - výdaje na odměny a 
služby.  
Předškolní zařízení (3111) – hodnota par. se navyšuje o 185 tis. Kč – navýšení 
příspěvku MŠ J. A. Komenského na pořízení lednice, myčky, notebooku, 
hygienických potřeb (covid 19) a nákupy náhradního plnění, které pak zohlední 
v povinném odvodu do státního rozpočtu. 
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Základní školy (3113) - hodnota par. se nemění, ale převádí se celkem 5 474 tis. Kč 
z investičních výdajů na provozní - dochází k vyčlenění 4 702 tis. Kč na pol. 5137, 
467 tis. Kč na pol. 5139 a 305 tis. Kč na pol. 5169. 2 696 tis. Kč je převedeno z pol. 
6121 na pol. 6122. Členění vychází z charakteru pořizovaného vybavení a majetku. 
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (3329) - hodnota par. 
se upravuje na 233 tis. Kč na restaurování drobných církevních předmětů z kaplí sv. 
Jana Křtitele a sv. Václava.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 287 tis. Kč, 
z toho je 152 tis. Kč navýšení příspěvku TS Čelákovice (pol. 5331), 130 tis. Kč je 
určeno na hřiště pro psy (pol. 6121) a 5 tis. Kč na zaměření plochy pro gril (pol. 
6122).  
Ochrana životního prostředí (3745) - hodnota par. se snižuje o 50 tis. Kč, jsou určeny 
na posílení příspěvku pro TS Čelákovice. 
Krizová opatření (5213) - hodnota par. se zvyšuje o 200 tis. Kč na základě usnesení 
KŠ města Čelákovic ze dne 5. října 2020 č. 1 
Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie, kamerový systém) (5311) - hodnota 
par. se zvyšuje o 180 tis. Kč na obnovu kamerového systému a současně se převádí 
25 tis. Kč z pol. 5139 na pol. 5171, podle požadavku MP.  
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 63 
695,74896 tis. Kč,  
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 2. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2020 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení KŠ města Čelákovic ze dne 5. října 2020 č. 1 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 2 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. 11 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
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PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 11 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 11 

 
 

 
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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