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Úvod 
 

 

Rozbor hospodaření za rok 2004 je zpracován  v základní tabulkové části, která zachovává 

základní rozpočtovou skladbu a navazuje tak na schválený rozpočet. V tabulkové části jsou 

uvedeny základní souhrnné údaje, které jsou u důležitých ukazatelů ještě podrobněji členěny. 

V komentáři jsou základní údaje popsány podrobněji a jsou uvedeny případné vazby a 

souvislosti  mezi příjmy a výdaji.  Schválený rozpočet prošel 6 úpravami.  

 

V roce 2004 bylo přijato o  5 660 tis. Kč více než bylo vydáno. Bylo to nesporně důsledkem 

příspěvků na technickou infrastrukturu v lokalitě Pod Přerovskou  cestou II v samém závěru 

roku a také úsporou  některých výdajů – např. opravy bytového fondu a dále tím, že některé 

investiční akce se nerealizovaly. 

 

 

Příjmy 
 

Celkový objem příjmů rozpočtu byl naplněn ve výši 224 847 tis. Kč. Objemově 

nejvýznamnější jsou příjmy daňové, potom následují dotační příjmy, kapitálové a nedaňové. 

Z hlediska stability příjmů jsou opět nejdůležitější a nejvýznamnější  příjmy daňové a potom 

nedaňové. Kapitálové příjmy jsou spojeny s předem určenými výdaji a dotace rovněž. 

 

Daňové příjmy 

 

Plnění celkových daňových příjmů je ve výši 109 %. Je to ovlivněno především vyššími 

příjmy daní z příjmů, daně z přidané hodnoty. Příjmy z ostatních daní a poplatků (místních 

poplatků ) a správních poplatků jsou také vyšší, ale v absolutních hodnotách se nejedná o tak 

významné částky jako u daní z příjmů. Daň z nemovitostí má v posledních letech kolísavé 

plnění okolo hodnoty 3 000 tis. Kč. V roce 2004 příjem z této daně vykázal nejvyšší plnění za 

uplynulé 3 roky. 

 

Nedaňové příjmy 

 

Nedaňové příjmy vykazují 110% plnění. Dar ve výši 120 tis. Kč je od firmy Demoautoplast. 

Příznivě se projevil příjem ze vstupného v sauně a v bazénu. U splácení půjček z FRB došlo 

ve dvou případech k opožděné splátce, proto je jen   98 % plnění. Nájemné  z nemovitého 

majetku je jako celek splněno na 102 %. Nájemné ze systému VaK, kotelen – tepelného 

hospodářství a městských bytů  je vybráno v plánovaných hodnotách.  Přestože nájemné 

z nebytových prostor vykazuje plnění ve výši 97% není uhrazeno nájemné za celý rok 

společností  Veltex ve výši 443 tis. Kč za nebytové prostory v Obecním domě. Vysoké plnění 

je dáno doplatky dlužných nájmů za rok 2003 opět společností Veltex a dlužného nájmu za 

prostory v č.p. 109. Dlužná částka za rok 2004 byla společností Veltex uznána, ale přesto 

bude město muset přikročit k soudnímu vymáhání. Nájemní smlouva byla s touto společností 

již rozvázána. 

715 tis. Kč  je za sběr a svoz tříděného odpadu – skla a papíru.  Úroky ve výši 839 tis. Kč za 

rok 2004 jsou z prostředků na všech účtech. Přijaté příspěvky ve výši 1 283 tis. Kč je   

smluvní pokuta, která byla uplatněna vůči dodavateli kanalizace v Sedlčánkách. Pokuta sice 

snižovala celkovou fakturační hodnotu díla, ale vhledem k účetním postupům je vykazována 

jako příjem.  



 

Kapitálové příjmy  

 

Jsou především z prodeje nemovitého majetku a příspěvky na investice. Plánované příjmy 

z prodeje bytů se nepodařilo naplnit. Prodej bytů V Prokopě se tak přesouvá do roku 2005.     

2 751 tis. Kč je poslední splátka STP za prodej plynovodu.   1 800 tis. Kč je příspěvek od 

nadace Duhová energie na vybudování dětského hřiště v lokalitě Jiřina. Příjmy z prodeje 

pozemků ve výši 10 057 tis. Kč je za pozemky města v nové lokalitě Sedlčánky – jih (83 RD). 

Příspěvky na investice ve výši 21 483 tis. Kč jsou nevratné příspěvky na TI, v lokalitě 

Sedlčánky – jih (83 RD) 13 848 tis. Kč a v lokalitě Pod Přerovskou cestou 7 554 tis. Kč.   

Tyto  prostředky jsou vedeny na zvláštních účtech. 179 tis. Kč je za prodej ostatních  

pozemků. 

 

Dotace 

 

Tabulková část dává přehled o členění dotací a o jejich celkových hodnotách. Neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu (4111) je především dotace na zajištění voleb do krajských 

zastupitelstev 279 tis. Kč a voleb do  Evropského parlamentu ve výši 304 tis. Kč.  

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (4112) je na správu, školství a sociální dávky 

v hodnotách 3 583 tis. Kč, 1 516 tis. Kč a 5 150 tis. Kč.  

Neinvestiční dotace (4113) ve výši 567 tis. Kč je od SFDI na projekt železniční zastávky 

v Jiřině. 

Neinvestiční dotace od obcí na školné (4121) byla příslušnými obcemi uhrazena v uvedené 

výši 874 tis. Kč. 

Neinvestiční dotace (4122) zahrnuje v největší míře plánovanou dotaci na mzdy ve školských 

zařízeních – 41 507 tis. Kč, s ní související dotaci na vzdělávání učitelů 84 tis. Kč, na 

rozšířené učební plány 27 tis. Kč, dotaci na soutěže pořádané MDDM – 208 tis. Kč,  dotaci 

105 tis. Kč pro sportovní aktivity pořádané MDDM  a dále dotaci na výstavu krajek 30 tis. Kč 

v Městském muzeu a  pro SDH 81 tis. Kč. 

Investiční dotace ze státních fondů (4213) jsou dotace ze SFŽP, především je to 404 tis. Kč na 

kanalizaci v Sedlčánkách, dále doplatek 93 tis. Kč na  sluneční kolektory na ZŠ Komenského, 

doplatek 10,6 tis. Kč na plynofikaci Sedlčánek. 

Ostatní investiční dotace (4216) jsou na kamerový systém 650 tis. Kč, dotace na splácení 

úroků z úvěru u ČMHB 303 tis. Kč. 

Z hlediska objemu prostředků je nejvýznamnější  dotace pod položkou 4122, která významně 

ovlivňuje výši příjmů i výdajů rozpočtu, ale  jen 81 tis. Kč bylo určeno přímo pro město, pro 

SDH a zbývající část 41 963 tis. Kč byla převedena příspěvkovým organizacím města formou 

příspěvku v příslušné výdajové části rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výdaje 
 

Výdajová část rozpočtu zahrnuje výdaje na běžný provoz města a výdaje investiční.  Celková 

výše výdajů je 219 187 tis.Kč. 

 

Veterinární péče zahrnuje výdaje spojené s odchytem psů. 

 

Průmyslová odvětví 

 

V roce 2004 bylo na budování silnic vynaloženo 20 214 tis. Kč.  Z toho bylo 3 171 tis. určeno 

na silnice v lokalitě Nedaniny, 12 123 tis. Kč na rekonstrukci první části ulice Stankovského a  

1853 tis. Kč na rekonstrukci Ruské ulice v Jiřině.  Dalších 2 401 tis. Kč bylo vynaložena na 

komunikace v Sedlčánkách. Nutné zpevnění provizorních   komunikací  v lokalitě  Pod  

přerovskou  cestou si  vyžádalo  proti  plánovaným 1 474 tis. Kč jen  490 tis. Kč. 

V souvislosti s realizovanými nebo s připravovanými investičními akcemi bylo vydáno za 

projekty 895 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří projekt na ul. Stankovského a lokalitu 

Třebízského. K dalším akcím, které zlepšily stav komunikací  patří rekonstrukce chodníku 

v ulici Palackého a vybudování autobusových zastávek u nádraží a V Prokopě v celkové 

hodnotě 1 542 tis. Kč.  Na provoz veřejné silniční dopravy město vydalo formou příspěvku 

240 tis. Kč a na provoz veřejné železniční dopravy 585 tis. Kč. 

V oblasti vodního hospodářství bylo vynaloženo 20 549 tis. Kč. Z vodovodů byly 

zrealizovány vodovody v ulici Mochovská, v Sedlčánkách a v Rybářské ulici, jehož úhrada 

bude až v roce 2005. Rekonstrukce vodovodů v ulicích Komenského a Stankovského 

provedena nebyla.  Na budování nových kanalizačních řadů nebo na jejich rekonstrukci bylo 

vynaloženo 14 387 tis. Kč. Jednalo se o dokončení kanalizace v Sedlčánkách v původní 

zástavbě a novou kanalizaci v lokalitě Sedlčánky – jih (83 RD). Z plánovaných akcí nebyla 

provedena pouze dešťová kanalizace  v Sedlčánkách.  Realizace byly přesunuta do roku 2005. 

921 tis. bylo určeno na rekonstrukci služebny VaK v Čelákovicích.  

 

Služby pro obyvatelstvo 

 

Tato tradičně objemově největší výdajová část rozpočtu zahrnuje především příspěvky na 

provoz  a dotace krajského úřadu na mzdy a vzdělávání pro mateřské školy, základní školy, 

ZUŠ, MDDM, v tomto roce naposledy prostřednictvím rozpočtu města. Dále příspěvky na 

provoz ostatním příspěvkovým organizacím – Městskému muzeu, Městské knihovně, 

Kulturnímu domu a Technickým službám. Hodnoty jsou zřejmé z tabulkové části. 

125 tis. Kč vydaných na investice v  MŠ Přístavní je za zpracování projektu na celkovou 

rekonstrukci této mateřské školy. V MŠ Rumunská byly provedeny opravy v hodnotě 141 tis. 

Kč, z toho oprava plotu za 102 tis Kč, na opravu topení byl zpracován projekt za 24 tis. Kč, 

v hodnotě 14 tis. Kč byla opravena dlažba. V ZŠ Komenského byly nejvýznamnější opravy 

svislých vodovodních rozvodů - 239 tis. Kč, kanalizace – 218 tis. Kč, oprava výukové 

kuchyně – 48 tis. Kč a spalinových cest  – 36 tis. Kč. V ZŠ Kostelní byla vyměněna okna 

v hodnotě 795 tis. Kč. Akce byla v rozpočtu plánována jako investice ve výši 779 tis. Kč. 

Budova Městského muzea byla koupena za 4 950 tis. Kč. Prostředky byly zajištěny úvěrem u 

České spořitelny ve stejné hodnotě. Na záležitosti kultury kromě příspěvku na provoz 

Kulturního domu byly vynaloženy další prostředky ve výši 807 tis. Kč související s kulturním 

životem ve městě. Z toho 206 tis. Kč na zavedení informačního systému, 81 tis. na reklamu a 

propagaci, 96 tis. Kč bylo vynaložena na akce spojené s vánočními svátky včetně koncertů 

v Kulturním domě a  Městském muzeu. Na další koncerty v průběhu roku bylo vydáno 



dalších 80 tis. Kč, na sborník Městské knihovny 50 tis. Kč, 23 tis. Kč bylo vydáno na soutěže 

a např. na zajištění  vánočního koncertu ve Vídni se vydalo 10 tis. Kč.  

41 tis. Kč jsou prostředky vynaložené na opravu sochy sv. Jana a opravu kapličky v Ruské 

ulici. Výdaje na rozhlas a TV tvoří  87 tis. Kč za pronájem přenosového zařízení TV signálu, 

160 tis. Kč  společnosti Manola a 201 tis. Kč za rozšíření bezdrátového rozhlasu. 

Na vydávání ZMČ bylo vynaloženo 480 tis. Kč, tyto výdaje byly téměř z poloviny 

financovány prostředky získanými za reklamy v ZMČ. 

Dotace sociálního charakteru spravované odborem SVaZ byly  vyplaceny v plné výši 

v následují skladbě  Charita 90 tis. Kč, Sdružení zdravotně postižených 52 tis. Kč, Červený 

kříž 3,5 tis. Kč, Mateřské centrum 5,5 tis. Kč, Domov mládeže Chotětice 5 tis. Kč, podpora 

seniorů celkem 41 tis. Kč, např. formou úhrady autobusu na různé zájezdy, setkání, květinové 

gratulace. 

Z plánované dotace  spravované odborem ŠIK ve výši 200 tis. Kč bylo   poskytnuto  157 tis. 

Kč, z toho svazu chovatelů v Záluží 5 tis. Kč, Občanskému sdružení Sedlčánky 14 tis. Kč, OV 

v Záluží 10 tis. Kč, ČSCH 20 tis. Kč, Mateřskému centru 23 tis. Kč, speciální škole 14 tis. Kč, 

Junáku 15 tis. Kč,  SDH 30 tis. Kč, Klubu přátel J. Zacha 16 tis. Kč, 7. ročník Bohuslav –

Gambrinus cup 3 tis. Kč a dalších 7 tis. Kč pro další organizace. 

 

Tělovýchova 

Výdaje na tělovýchovu jsou především výdaje na  provoz sauny a bazénu. Celkové plánové 

hodnoty výdajů na provoz těchto sportovních zařízení nebyly překročeny. Bylo vynaloženo 

více prostředků na opravu hřiště v Záluží. Naopak nebyla realizována rekonstrukce hřiště u 

ZŠ Komenského. Na podporu sportovních oddílů bylo plánováno 950 tis. Kč,  z toho měla být 

část určena na Dětské olympijské hry. Pořádající město o příspěvek  neprojevilo zájem, proto 

bylo z této části (50 tis. Kč) přiděleno 20 tis. Kč na Večerní běh a zbytek sportovním oddílům 

v Čelákovicích. Celkem bylo v této části rozpočtu rozděleno na podporu sportu 951 tis. Kč. 2 

tis. Kč za pronájem tělocvičny na turnaj v nohejbale  a 949 tis. Kč jako neinvestiční dotace 

sportovním subjektům. Dotace byly rozděleny následovně: SK Union 278 tis. Kč, FBK 49 tis. 

Kč, 1. ČKPV 52 tis. Kč, Tenisový klub 101 tis. Kč, Teakwon-Do 33 tis. Kč, Orka  42 tis. Kč,  

VSC 122 tis. Kč, Spartak 183 tis. Kč, Body fit studio 78 tis. Kč,  Studio Eskap 5 tis. Kč, 

Sokol Sedlčánky 6 tis. Kč.  

 

Využití volného času 

Kromě příspěvku na činnost MDDM a dotace krajského úřadu na platy zaměstnanců MDDM, 

které byly vyčerpány v plné výši, byly vynaloženy prostředky na budování dětského hřiště 

v Záluží, kompletně bylo opraveno dopravní hřiště v areálu ZŠ Komenského. Nově bylo 

vybudováno dětské hřiště v nové zástavbě v Jiřině. Hřiště bylo vybudováno z daru nadace 

Duhová energie.   

Celkové výdaje na provoz objektu Huť jsou mírně překročeny. 

 

Zdravotnictví 

Výdaje na zdravotnictví byly plánovány především jako dotace na prevenci před drogami. 

Takto bylo vyčerpáno 105 tis. Kč, především pro  OS Semiramis, které se zabývá terénní 

prací a   prevenci před drogami. Z části 50 tis. Kč  bylo 12 tis. přiděleno základním školám a 

ostatní část byla rozdělena opět sportovním oddílům pro práci s mládeží. Tato část dotace se 

prolíná s dotacemi v části rozpočtu podpora sportovních oddílů. 

 

 

 

 



Bydlení, komunální služby 

Půjčky z FRB byly čerpány pouze ve výši 54 % protože část se nerealizovala, jednalo o 

půjčku pro město.  

Výdaje  na bytové hospodářství nejsou jako celek plně vyčerpány, i když jsou mírně 

překročeny výdaje na tepelný audit obytných domů a výdaje na správu bytového fondu. 

Výdaje nebytového hospodářství jsou čerpány v poloviční hodnotě. Jsou to  výdaje za energie, 

vodné a stočné nebytových objektů města. 

Skutečné výdaje na veřejné osvětlení (VO) byly vynaloženy ve výši 723 tis. Kč. Byla to 

především na opravy VO v ulici Masarykova  ve výši 217 tis. Kč, oprava VO v nově 

zrekonstruované Ruské ulici za 237 tis. Kč. V Sedlčánkách byl pouze položen nový kabel VO 

v hodnotě 136 tis. Kč. Plánovaná investice realizována nebyla. Dalších 112 tis. Kč bylo 

vydáno za projekt generální opravy VO města Čelákovice. Plánovaná rekonstrukce VO v ulici 

Stankovského byla realizována prostřednictvím Technických služeb v hodnotě 2 048 tis. Kč. 

TS obdržely potřebné prostředky na úhradu provedených prací formou příspěvku. Kromě této 

rozsáhlé akce TS provedly např. opravy osvětlení v ulicích Sukova a Husova  v hodnotě 431 

tis. Kč, osvětlení nové zastávky ČD V Prokopě v hodnotě 113 tis. Kč. 

Výdaje na  pohřebnictví nebyly v roce 2005 žádné. Veškeré výdaje spojené s provozováním 

hřbitova jsou výdaje Technických služeb v rámci jejich rozpočtu. 

Hodnoty v paragrafu výstavba a údržba inženýrských sítí jsou proti plánu dvojnásobné. 

Skutečné výdaje na za vybudování infrastruktury v lokalitě Sedlčánky jih dosáhly 4 640 tis. 

Kč, z toho pilíře v hodnotě 1 500 tis. Kč, plynovod 928 tis. Kč, příspěvek STE 1 640 tis. Kč, 

skrývka ornice 280 tis. Kč, inženýrská činnost 149 tis. Kč.  Tyto prostředky jsou hrazeny 

z příspěvků na budování technické infrastruktury. Vedle této rozsáhlé investice byly ještě 

další výdaje na budování technické infrastruktury v lokalitě Pod Přerovskou cestou  - 331 tis. 

Kč, Třebízského II – 233 tis. Kč. 

Výdaje  na  zásobování  teplem  jsou  za  rekonstrukci  topných  kanálů  v ulici  Stankovského   

4 324 tis. Kč a v Rumunské ul. 945 tis. Kč. 

Výdaje na územní plánování jsou za zpracování územního plánu. 

Výdaje na územní rozvoj zahrnovaly především vrácení kupní ceny za pozemky 

v průmyslové zóně 3 202 tis. Kč, dalších 265 tis. Kč jako příspěvek STE a 35 tis Kč za 

položení kabelu VO.  

Komunální  služby  zahrnují  především  příspěvek  na  činnost  Technických  služeb  ve  výši  

21 766 tis. Kč, výdaje na nákup potřebných pozemků a výdaje na platby daní z převodu 

nemovitostí za koupené pozemky.  

Ochrana životního prostředí 

Skutečné celkové výdaje jsou nižší než plánované. Výdaje za odvoz komunálních odpadů jsou 

nižší jednak z důvodů menšího množství odpadů než v roce 2003 a dále úhrady svozu za 

listopad až v lednu 2005. Výdaje na péči o veřejnou zeleň nebyly také plně vyčerpány, 

protože nebyla provedena výsadba nových stromů v ulicích Palackého a Zeyerova. Výsadba 

měla navazovat na rekonstrukci těchto ulic, která nebyla plně realizována. 

 

Sociální věci 

 

Všechny výdaje kromě výdajů na DPS a klub důchodců jsou plně hrazeny ze státní dotace. 

Výdaje na pečovatelskou službu jsou překročeny z důvodu příspěvku na nákup auta pro 

pečovatelskou službu ve výši 36 tis. Kč. 

 

 

 

 



Obrana, bezpečnost 

 

Výdaje jsou ve výši 60%. Městská policie nebyla zavedena.  1 304 tis. Kč je na rozšíření 

kamerového systému a na zabezpečení jeho obsluhy. Rozšíření kamerového systému bylo 

z části hrazeno  ze státní dotace ve výši 650 tis. Kč. Výdaje na požární ochranu – činnost SDH 

jsou v souladu s plánem. 

 

Všeobecná správa a služby 

 

Výdaje na státní správu a samosprávu jsou v souladu s plánem. Výdaje na činnost místní 

správy jsou veškeré výdaje spojené s činností městského úřadu v oblasti samostatné i 

přenesené působnosti, tj. výkon samosprávy i státní správy. Na tuto činnost je určena dotace 

na výkon státní správy 3 583 tis. Kč, kterou město dostává společně s dotací na sociální dávky 

a školství prostřednictvím Krajského úřadu průběžně v jednotlivých měsících. 

 

Finanční operace 

Finanční operace kromě vyčíslení výše daně z příjmů obce, kde se nejedná o skutečný výdaj, 

jsou výdaje spojené s úhradou úroků z úvěrů a půjček – 2 232 tis. Kč, dále úhrady za vedení 

značného počtu účtů města – 88 tis. Kč a za pojištění majetku města – 486 tis. Kč.    

Rezerva se ve skutečnosti nevyčísluje. 

 

Financování 
 

Financování je v tabulkové části rozboru hospodaření rozděleno na část „příjmovou“ a část 

„výdajovou“ a každá část je přičleněna k příslušné části rozpočtu. Financování  umožňuje 

vyrovnání rozpočtu. Zápornou hodnotu položky 8115 (změna stavu prostředků na účtech) lze 

interpretovat jako zvýšení stavu prostředků na účtech na konci roku o tuto hodnotu.   Z 

přehledu jsou zřejmé hodnoty a přijatých úvěrů a půjček za rok 2004 a také splátek úvěrů a 

půjček.  

Půjčka SFŽP je na budování kanalizace v Sedlčánkách, poskytování prostředků na TI 

v lokalitě Sedlčánky jih bude pokračovat dále v roce 2005 až do naplnění požadovaných 

hodnot. Tyto prostředky mají již své pevné určení. Úvěr na koupi objektu městského muzea 

byl vyčerpán  přesně v souladu s  úvěrovou smlouvou s Českou spořitelnou. Úvěry na opravu 

střech byly také realizovány v plánované výši, ale protože se fakticky jedná pouze o  přesun 

prostředků mezi účty města není čerpání v této části, ale je to součástí konsolidace  příjmů  a 

výdajů rozpočtu. Konsolidace jsou takové mechanismy v konstrukci rozpočtu, které jej 

očišťují od přesunů prostředků, které nejsou skutečnými příjmy nebo výdaji. 

 Přehled o splacených úvěrech a půjčkách  dává tabulková část, jedná se celkem 9 785 tis. Kč. 

Jako celek je hodnota financování za rok 2004 záporná, tedy –5 660 tis. Kč, a to znamená, že 

příjmy byly vyšší než výdaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


