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Závěrečný účet 
 

2)    Rozbor  hospodaření – komentář 
 

 

 

Úvod  
 

Rozpočet města na rok 2002 byl sestavován a schválen v roce 2001. V této době nebyly 

známy některé hodnoty, např. dotace, zejména pak dotace na mzdy školských zařízení a 

dotace na správu, školství a sociální věci  od okresního úřadu. Proto byl v průběhu roku  

rozpočet upravován. Bylo provedeno 5 úprav rozpočtu zejména v oblasti dotací - na správu, 

školství a sociální věci a školné, volby, investiční akce.  Rozsáhlá úprava rozpočtu byla 

provedena ke konci prvního pololetí na základě zpřesněných hodnot. Úpravy  plánovaných 

hodnot měly na rozpočet značný vliv, příjmy byly povýšeny o 36 999 tis. Kč, výdaje o 46 549 

tis. Kč, nesoulad mezi příjmy a výdaji vyrovnávalo 60 442 tis. Kč třetí části rozpočtu – 

financování. Skutečné hodnoty příjmů rozpočtu převýšily plán o 14 497 tis. Kč v důsledku 

zvýšených daňových a nedaňových příjmů. Výdaje rozpočtu byly naopak nižší o 39 473 tis. 

Kč. Podstatnou část tohoto rozdílu je ovšem plánovaná rezerva, která tvoří základ financování 

následného roku. 

V tabulkovém přehledu jsou uvedeny hodnoty, které jsou souhrnem ucelené logické části 

rozpočtu, v řadě případů jsou v rámci těchto hodnot uváděny další zpřesňující, které mají pro 

vyhodnocení rozpočtu klíčový význam. V tomto komentáři jsou uvedeny ještě další 

upřesňující údaje.  

 

Příjmy 
 

Největšími příjmy rozpočtu jsou dotace. Je to z důvodů dotace na rekonstrukci základní školy 

a dále dotace na mzdy školských zařízení. Tato dotace je však průběžnou položkou, neboť 

současně tvoří výdaj ve stejné hodnotě. Daňové příjmy jsou za rok 2002 druhou 

nejvýznamnější skupinou, z dlouhodobého hlediska pak nejvýznamnější a stabilní. Nedaňové 

příjmy jsou zejména z pronájmu majetku města. Kapitálové příjmy tvoří za celý  rok pouhých  

5 % z celkových příjmů. Přehled o jednotlivých příjmech je patrný z tabulkové části. 

  

Daňové příjmy 

 

Daňové příjmy jsou splněny na 106 %. Nejvýznamnějším příjmem jsou příjmy z daní, jednak 

daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. Vzhledem ke způsobu přerozdělování daní nemá 

město v podstatě žádnou možnost, jak výši těchto příjmů ovlivnit. Daň z příjmů právnických 

osob – obce je vykazována pouze evidenčně – nejedná se o žádný skutečný příjem.  

Plnění příjmů ze správních poplatků je ve výši  124 %, nejvýznamnější je správní poplatek za 

povolení provozu výherních hracích přístrojů. 

Poplatky za využívání přírodních zdrojů zahrnují hlavně poplatek za „komunální odpad“, 

který je vybírán na základě vyhlášky E 45/2001města Čelákovic, o místním poplatku za 



provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Poplatek za ukládání odpadů je placen firmou TOS MET, která má na 

území města skládku. 

Ostatní daně a poplatky jsou místní poplatky vybírané na základě vyhlášky města. Výše 

poplatků ze psů je výrazně ovlivněna úspěšným vymáháním dluhu z uplynulých let. Rovněž 

tak poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů je 

v přímé vazbě se správním poplatkem, odráží větší počet VHP umístěných v provozovnách ve 

městě. 

 

Nedaňové příjmy 

 

Celkové nedaňové příjmy jsou splněny na 124 % 

Příjmy z vlastní činnosti vykazují  plnění 153 %, jejich přehled a výši plnění dává tabulková 

část. Zvýšené školné v mateřských školách je ovlivněno počtem dětí, stejně je to i u položky 

školní stravování, která je současně i výdajovou položkou. Nejvyšší plnění je z reklamy 

v ZMČ  161 %. Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu jsou z  tříděného odpadu. 

 Příjmy z pronájmu majetku jsou plněny na 105 %. Příjmy z pronájmu pozemků se nepodařilo 

naplnit na uvedenou plánovanou hodnotu, důvodem je především dluh nájmu za pozemek pod 

hotelem Černý Beránek ve výši 36 tis. Kč, který je snížen o doplatky z minulých let, 

navýšením některých nájmů v roce 2002 a dřívější úhradou nájmů v chatových lokalitách. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí jsou opět patrné z tabulkové části. Jedná se o 

pronájem vodovodů a kanalizací provozovateli VaK Mladá Boleslav, pronájem tepelných 

zařízení Q – Bytu. Navýšení z tepelných zařízení je dáno úhradou dluhu z minulých let. 

Nájemné z bytového hospodářství je určeno k pokrytí výdajů na bytové hospodářství. 

Nájemné z nebytových prostor je za pronajaté objekty města jako jsou: Obecní dům České 

spořitelně a firmě Veltex, objektu Masarykova čp. 226 společnosti Lumira, objekt zvláštní 

školy, bývalá škola v Sedlčánkách, rozlučková síň, sauna. Tyto příjmy byly naplánovány 

v hodnotě 2 798 tis. Kč. Plánovaný příjem nebyl splněn, protože téměř polovinu tohoto příjmu 

– 1 339 tis. Kč -  měly být příjmy za nebytové prostory v domě Sedláčkova čp. 109, 

skutečnost byla pouze  575 tis. Kč. Tato skutečnost byla dána změnami smluvních podmínek.  

Příjmy z pronájmu majetku jsou za nájem internetu a např. zabezpečovacího zařízení 

v objektu čp. 226. 

Příjmy z úroků jsou z termínovaných účtů.  

Přijaté neinvestiční dary jsou na Dětské olympijské hry ve výši 122 tis. Kč, dary na pomoc 

postiženým povodněmi ve výši 122 tis. Kč, které byly převáděny na zvláštní účet. Dále dary  

v hodnotě 100 tis. Kč na DPS a pro SDH 10 tis. Kč. 

Přijaté příspěvky zahrnují 92 tis. Kč  jako úhrada pobytu v rekreačním objektu Huť, 12 tis. Kč 

jako úhrada za půjčování prostěradel v sauně, zbývající část jsou úhrady z minulého roku. 

Mezi  položky ostatních nedaňových příjmů  patří  výtěžek z provozu VHP ve výši 261 tis. 

Kč, finanční vypořádání RVSO ve výši 569 tis. Kč, úhrada výdajů z minulých let (roku 2001) 

ve výši 333 tis. Kč. Největší položkou těchto příjmů je čerpání prostředků z přijaté dotace na 

financování rekonstrukce základní školy ve výši 5 938 tis. Kč. 

Splátky půjček od obyvatelstva jsou splátky úvěrů z FRB od fyzických i právnických osob. 

 

Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy jsou, jak je uvedeno, příjmy z prodeje nemovitého majetku, především 

pozemků, a to v oblasti „průmyslové zóny“ 4 047 tis. Kč a z  prodeje plynovodu v hodnotě 2 

mil. Kč. Tyto prostředky jsou vedeny na zvláštních účtech. Ostatní investiční příjmy jsou   

příspěvky na technickou infrastrukturu pro uvedené lokality. Jsou městu poskytovány na 



základě uzavřených smluv a vedeny jsou opět na zvláštních účtech. Lokalita Sedlčánky – jih 

nebyla v roce 2002 realizována, proto příspěvky nejsou žádné. Poslední z kapitálových příjmů 

je příjem z prodeje akcií České spořitelny v hodnotě 705 tis. Kč a prodeje cenných papírů 

společnosti J&T Securities  v hodnotě 475 tis. Kč. 

 

 

Dotace 

 

Přehled o dotacích dává opět tabulková část a část 3 – vyúčtování finančních vztahů. Jak již 

bylo řečeno dotace v roce 2002 tvořily největší objem příjmů, celých 42 %. Vedle dotací, 

které jsou poskytovány každoročně, tj. na výkon státní správy, školství a sociální dávky a 

dotace na mzdy školských zařízení, která je prostřednictvím rozpočtu města dále převáděna 

uvedeným zařízením, získalo město investiční dotace v celkové výši 54 838 tis. Kč. 

Především je to dotace na rekonstrukci základní školy ve výši 49 000 tis. Kč, dále dotace na 

výstavbu domu č. p. 109 ve výši 4 160 tis. Kč, dotace na třídící linku – 1 058 tis. Kč, dotace 

na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Nedaniny v hodnotě 2 960 tis. Kč, dotace na 

kamerový systém – 1 720 tis. Kč a dotace na sluneční kolektory, která byla čerpána v roce 

2002 ve výši 620 tis. Kč. Plánovaná část dotace ze SFŽP na  kanalizaci v Sedlčánkách nebyla 

v roce 2002 čerpána. 

 

 

Výdaje 
 
Největší objem je v části rozpočtu služby pro obyvatelstvo. Tato část rozpočtu tradičně 

zahrnuje největší objem činností města, v tomto roce navíc zahrnuje i rekonstrukci základní 

školy a samozřejmě je zde vliv dotací na mzdy školským zařízením, které jako výdaje 

procházejí právě touto částí rozpočtu. 

 

Průmyslová odvětví 

 

Přehled o výdajích na silnice dává tabulková část, plnění je na 77 %, část plánovaných akcí 

nebyla realizována. Realizované akce jsou rekonstrukce stávajících komunikací, skutečné 

výdaje jsou v souladu s plánovanými. 

Plánovaná hodnota na projekty nebyla plně vyčerpaná. 

138 tis. Kč vynaložených jako na záležitosti pozemních komunikací je v hodnotě 110 tis. Kč 

na čekárnu v Sedlčánkách, 14 tis. Kč na označení názvů ulic – smaltované uliční cedule, 13 

tis. Kč na projekty. 

Na provoz veřejné silniční dopravy bylo formou dotací ze strany města poskytnuto 127 tis. Kč 

provozovatelům autobusové dopravy. Tyto dotace jsou na základě smluvních vztahů. 

Výdaje naplánované do vodního hospodářství na budování vodovodů a kanalizací byly 

realizovány jen z části. Sítě byly realizovány v lokalitě Nedaniny, v Sedlčánkách – Císařské 

Kuchyni  byla do konce roku 2002 vybudována kanalizace ve výši 4 046 tis. Kč, v lokalitě 

Pod Přerovskou cestou nebyly sítě v plánované hodnotě 6 000 tis. Kč provedeny, výstavba 

byla přesunuta do roku 2003. 

 

Služby pro obyvatelstvo 

 

Největší objem výdajů je vynakládán v této části rozpočtu. Výdaje na školství jsou ve 89 374 

tis. Kč. Na tuto  výši mají vliv dotace na mzdy základním školám a Základní umělecké škole a 

výdaje na rekonstrukci Základní školy Komenského. Výdaje na rekonstrukci byly původně 



plánovány ve výši 58 300 tis. Kč včetně výdajů na bazén, úpravou rozpočtu byly výdaje na 

bazén přesunuty do části tělovýchova. Skutečné výdaje na základní školy jsou ve výši 51 219 

tis. Kč. Z toho je 693 tis. Kč za výměnu oken v ZŠ Kostelní a 50 526 tis. Kč je za 

rekonstrukci ZŠ Komenského. Z této hodnoty je 1 005 tis. Kč na instalaci slunečních 

kolektorů, které mají přinést úspory ve vytápění školy i bazénu. Vlastní rekonstrukce ZŠ byla 

ve výši 49 521 tis. Kč. Navýšení je v souladu se smlouvou s dodavatelem. Na rekonstrukci 

byla v roce 2002 dotace 49 000 tis. Kč. Příspěvky na činnost byly školám poskytnuty 

zřizovatelem ve 100 % výši.  

Výdaje na provoz mateřských škola  činí 78 % plánovaných hodnot. Kromě výdajů na běžný 

provoz, byly  na obou školkách provedeny opravy v celkové hodnotě 285 tis. Kč, v MŠ 

Rumunská práce investičního charakteru ve výši 154 tis. Kč. 

Výše výdajů na školné je přímo úměrná počtu žáků, kteří dojíždějí do škol v jiných městech. 

Přesto, že byla provedena úprava rozpočtu zpřesňující tento výdaj, jsou skutečné výdaje téměř 

dvojnásobné. 

Zvýšené výdaje na zvláštní školu jsou vlivem úprav nových prostor zvláštní školy v objektu 

bývalé 5. MŠ v Komenského ulici. 

Zvýšené výdaje na školní stravování jsou hrazeny zvýšenými příjmy ve výši 859 tis. Kč, 

vlastní na potraviny jsou 880 tis. Kč, 55 tis. Kč je za pořízení nového drobného majetku do 

kuchyně, 134 tis. Kč je za teplo. 

 

Výdaje do oblasti kultury a sdělovacích prostředků jsou především příspěvky zřizovatele 

Městské knihovně, Městskému muzeu a Kulturnímu domu. 496 tis. Kč bylo vynaloženo na 

rekonstrukci objektu Městské knihovny. Za 104 tis. Kč byla provedena oprava kříže u kostela. 

Záležitosti kultury obsahují kromě uvedeného příspěvku Kulturnímu domu další výdaje ve 

výši 376 tis. Kč na činnosti spojené s kulturou ve městě a s propagací města. 

Výdaje na rozhlas a televizi jsou na nájem zařízení pro přenos TV signálu v hodnotě 175 tis. 

Kč a 209 tis. Kč pro TV Manola na vlastní program. 

Plánovaná výše výdajů na vydávání ZMČ nebyla plně využita. 

Položka nazvaná záležitosti kultury ve výši 121 tis. Kč obsahuje zejména výdaje z 

„humanitárního fondu“. 11 tis. Kč je na výlety pořádané pro důchodce, další výdaje jsou 

dotace: 40 tis. Kč Farní charitě, 22 tis. Kč Sdružení zdravotně postižených, 5 tis. Kč 

Mateřskému centru, 5 tis. Kč  Domovu mládeže Chotěšice, 4 tis. Kč Klubu důchodců a další, 

Celkem bylo z humanitárního fondu vyplaceno 81,5 tis. Kč. 11 tis. Kč bylo vydáno formou 

půjček. 

 

V části rozpočtu tělovýchovná činnost byly provedeny úpravy rozpočtu týkající se výstavby 

bazénu, bylo naplánováno 23 000 tis. Kč na stavební práce a 1 100 tis. Kč na investiční úroky. 

Skutečné stavební práce byly provedeny v hodnotě 1 902 tis. Kč a rozhodující část realizace 

se tak přesunula do roku 2003. Výdaje na zabezpečení Dětských olympijských her dosáhly 

výše 252 tis. Kč. Výdaje na provoz sauny větně odměn a plánovaných oprav dosáhly 576 tis. 

Kč. (Plán mezd je součástí plánovaných OOV v části správa). 250 tis. Kč na dotace 

sportovním subjektům bylo rozděleno následovně: SK Union 100 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč na 

DOH), TJ Spartak 50 tis. Kč, Florbal 5 tis. Kč, Fittnes 5 tis. Kč, Nohejbal 10 tis. Kč,  1. 

ČKPV 10 tis. Kč, Orka 10 tis. Kč, Volejbalový sportovní klub 30 tis. Kč, Tenisový klub 30 

tis. Kč. 

Výdaje na využití volného času dětí a mládeže jsou především na činnost Městského domu 

dětí a mládeže. Příspěvek zřizovatel byl poskytnut v plné výši.  Dále byly v MDDM 

provedeny opravy za 28 tis. Kč a rekonstrukce v objektu bývalé 5. MŠ ve výši 97 tis. Kč, pro 

potřeby MDDM. Dotace  na mzdy je vyšší než původně plánovaná a vyjadřuje posílení 

mzdových prostředků školským zařízením ze strany státu. Další neuvedené výdaje jsou na 



dětská hřiště 39 tis. Kč a výdaje spojené s konzultačními a poradenskými službami v hodnotě 

49 tis. Kč. 

Výdaje na zájmovou činnost ve výši 173 tis. Kč jsou na provoz rekreačního objektu. 

 

Výdaje směřované do zdravotnictví jsou za opravu střechy zdravotního střediska – 26 tis.Kč a  

120 tis. Kč je vynaloženo na činnosti spojené s prevencí před drogami. 

 

Plánované výdaje bytového hospodářství jsou překročeny o 7 %. Vyšší výdaje na správu jsou 

dány nárůstem spravovaných bytů. Opravy bytového fondu byly provedeny v hodnotě 2 742 

tis. Kč. 828 tis. Kč je vrácené nájemné z minulých let. Výstavba nového domu čp. 109 byla 

provedena ve výši 24 392 tis. Kč.  Další kompletní rekonstrukce byly provedeny v domech č. 

p. 1269, 1271 a 1270 v ulici Prokopa Holého. U panelových domů č. p. 1455, 1456 

v Rumunské ulici a Na Stráni č. p. 1631 bylo provedeno zateplení obvodového pláště. Výdaje 

na projektovou dokumentaci jsou výdaje na projekty na výše uvedené domy. Investiční úroky 

jsou úroky z úvěru, který získalo město  na výstavbu domu č. p. 109. Úroky jsou vedeny jako 

investiční po dobu výstavby do kolaudace a vstupují do hodnoty objektu. Půjčky z FRB a 

SFRB ČR město půjčuje fyzickým a právnickým osobám na opravy či rekonstrukce 

rodinných domů nebo obytných domů. Půjčky z FRB jsou poskytovány od roku 1997 na 

základě vyhlášky města. Půjčky ze SFRB ČR poskytovalo město pouze v roce 2002 na 

základě schválených pravidel. 

Veřejné  osvětlení ve výši 781 tis. Kč bylo vybudováno v lokalitě Nedaniny, 72 tis. Kč bylo 

vynaložena na projektovou dokumentaci veřejného osvětlení. 

93 tis. Kč vynaložených do pohřebnictví souvisí s rozšířením hřbitova, 31 tis. Kč bylo vydáno 

na stavební práce a 62 tis. Kč na projekt. 

 

V části výstavba a údržba inženýrských sítí bylo plánováno vybudování plynovodu, 

elektrických sítí a pilířků v lokalitách Nedaniny, Pod Přerovskou cestou a Sedlčánky. 

Skutečná hodnota 299 tis. Kč je za plynové přípojky v Sedlčánkách. Ostatní realizované sítě 

jsou účtovány na položce komunální služby. Zde jsou výdaje větší než byly plánovány, 

protože jsou tu již zmíněné výdaje na inženýrské sítě a další investice v hodnotě 6 124 tis. Kč. 

Výdaje na sítě jsou 589 tis. Kč v lokalitě Třebízského II, 697 tis. Kč v lokalitě Pod 

Přerovskou cestou, 4 588 tis. Kč v lokalitě Nedaniny, dalšími výdaji 78 tis. Kč na č.p. 212. 

Největším výdajem je příspěvek na činnost Technických služeb ve výši 17 190 tis. Kč. 

(Rozbor TS i ostatních příspěvkových organizací je zpracován samostatně.) Dalšími výdaji 

v oblasti komunálních služeb je  457 tis. Kč na vracení příspěvků. Splátka 828 tis. Kč za nové 

rypadlo, za pořízení projektové dokumentace bylo zaplaceno celkem 1 011 tis. Kč, na 

zabezpečení výstavby elektrických sítí v lokalitě Nedaniny byl STE poskytnut příspěvek 

v celkové výši  1 945 tis. Kč,  za nákup pozemků bylo vydáno 795 tis. Kč.  

 

Výdaje na ochranu životního prostředí jsou patrné z tabulkové části. Nejvýznamnější jsou za 

odvoz komunálního odpadu a investiční výdaje na vybudování třídící linky na PET láhve 

v areálu TS. Zdrojem pro výdaje na komunální odpad je příjem z místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, který je uveden v příjmové části. Na třídící linku byla finanční podpora ze SFŽP ČR. 

186 tis. Kč je za odchyt psů a koček a jejich umísťování v útulku. 

 

Sociální věci 

 

V této části  byla provedena úprava rozpočtu v souladu s upřesněním výše dotace Okresního 

úřadu, u dávek sociální pomoci je skutečné čerpání  výrazně překročeno, ale veškeré výdaje 



dávek sociální pomoci, zdravotně postiženým a ostatní dávky jsou plně hrazeny ze státní 

dotace a podléhají vyúčtování. 

Výdaje na pečovatelskou službu jsou za opravy vany a dveří v DPS a na topení Klubu 

důchodců – 15 tis. Kč. 

 

Obrana, bezpečnost 

 

Neplánované výdaje na civilní nouzové plánování jsou prostředky, které byly prostřednictvím 

městského povodňového konta poskytnuty obcím postiženým záplavami. 

V oblasti bezpečnosti byly vynaloženy 2  028 tis. Kč na vybudování kamerového systému, 

který umožňuje monitorování vybraných částí města. Na tuto investici byla využita dotace ve 

výši 1 720 tis. Kč. 

Výdaje na požární ochranu, tedy činnost SDH v Čelákovicích bylo vynaloženo 1 154 tis. Kč. 

V roce 2002 bylo pro SDH pořízeno nové auto. 

 

Všeobecná veřejná správa a služby 

 

Tato část rozpočtu jsou soustředěny především výdaje, které bezprostředně souvisí s činností 

městské úřadu a zastupitelských orgánů města. 

Výdaje na zastupitelské orgány jsou zejména platy zastupitelů a další výdaje spojené 

s výkonem této funkce, např. telefonní poplatky, cestovné. Výdaje na volby do Parlamentu  

ČR a na komunální volby jsou 309 tis. Kč a 319 tis. Kč. Prakticky veškeré výdaje na volby 

byly hrazeny dotací, kterou město po vyúčtování voleb dostalo, bylo to 290 tis. Kč a 293 tis. 

Kč. 

 

Výdaje na činnost  místní správy jsou veškeré výdaje spojené s činností městského úřadu. 

Jsou to především platy zaměstnanců včetně odvodů, veškeré energie, služby pošt, 

telekomunikací, peněžních ústavů, poradenské a právní služby, výdaje související s provozem 

výpočetní techniky,  výdaje na veškeré opravy a výdaje na rekonstrukce obou budov MěÚ. 

Překročení výdajů na činnost místní správy je o 11 %. Je  to  v  důsledku převodu prostředků 

ve výši 1 301 tis. Kč mezi účty města v závěru roku pro výdaje v roce 2003.  

 

Finanční operace jsou splátky úroků z přijatých úvěrů. Finanční operace, to je především 

evidenční zobrazení daně, nejedná se o skutečný výdaj.  

78 tis. Kč je finanční vypořádání dotací z minulých let, zejména na sociální dávky. 

Záporné číslo –1 123 tis. Kč vyjadřuje omylné platby, vzniklé chybnými převody banky. 

Největší je v hodnotě 1 227 tis. Kč vzniklý převodem z účtu Technických služeb, protože 

tento převod se standardně prováděl, než se TS staly příspěvkovou organizací. Tyto omyly 

byly opraveny počátkem roku 2003. 

Rezervu lze vyjádřit pouze jako ukazatel plánovaný, skutečný nikoli, protože veškeré 

prostředky byly vydané za konkrétním účelem. 

 

Financování 
 
Financování jako třetí část rozpočtu je pro přehlednost rozdělena na část příjmovou a část 

výdajovou. Struktura i čerpání je zřejmé z přehledu. Změna stavu prostředků na účtech jako 

plánovaná hodnota vyjadřuje stav finančních prostředků  na všech účtech města k 1.1.2002. 

Skutečnost v záporné hodnotě vyjadřuje nárůst prostředků na všech účtech právě o tuto 

hodnotu. Úvěr SFŽP je určen na kanalizaci v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni, úvěr 

Raiffeisenbank je určen na výstavbu bazénu, úvěr SFRB je určen na obnovu domů ve 



vlastnictví města a pro právnické a fyzické osoby, které tento úvěr získávaly prostřednictvím 

města (viz výdajová část rozpočtu). 4 mil. Kč vydané v rámci řízení likvidity z dočasně 

volných prostředků soustředěných na zvláštním účtu byly určeny na nákup cenných papíru, 

tyto cenné papíry byly do konce roku prodány a peníze vráceny opět na zvláštní účet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěrečný účet 

 

3) Vyúčtování finančních vztahů  
 
Podrobný přehled o dotacích  dává následující tabulka.  Vyúčtování podléhá vždy dotace na 

sociální dávky. V roce 2002 byla dotace  na sociální dávky v celkové výši 4 620 tis. Kč 

(dotace 4 250 tis. Kč + posílení 370 tis. Kč) z poskytnuté dotace se nevyčerpalo 10458 Kč, 

které byly vráceny do státní rozpočtu. Dotace na školství a státní správu jsou určeny předem 

podle stanoveného klíče, nepodléhají vyúčtování. Dotace na volby byly poskytovány na 

základě vyúčtování voleb a předložení dokladů. 

Ostatní neinvestiční dotace jsou pro konečného příjemce školská zařízení – základní školy, 

ZUŠ a MDDM, která si provádějí vyúčtování samostatně a prostřednictvím rozpočtu 

zřizovatele (města) nevyčerpané prostředky vracejí do zpět do státního rozpočtu. Celková 

vrácená hodnota je 38 207 Kč. Z toho MDDM vracel 35 007 Kč. Vyúčtování je vždy 

prováděno v následujícím roce. 

Neinvestiční dotace od obcí je školné, které platí obce jejichž žáci se učí v obou základních 

školách. Školné je hrazeno na základě skutečných výdajů. 

Neinvestiční dotace od krajů je pro SDH a nepodléhá vyúčtování. 

Investiční dotace 49 milionů Kč na rekonstrukci základní školy byla poskytována formou 

proplácení faktur dodavatele. 

Investiční dotace ze státních fondů na uvedené investice byly rovněž poskytovány formou 

proplácení faktur dodavatele nebo na základě předložených a již uhrazených faktur. Investiční 

dotace poskytované SFŽP je  poskytována do výše 90 %. Zbylých 10 % je poskytnuto na 

základě závěrečného vyhodnocení, jehož termín je vždy uveden v příslušné smlouvě. 

V případě dotace SFRB na výstavbu domu č. p. 109 došlo k porušení dotačních podmínek 

vlivem vícezdrojového financování (vlastní zdroje, úvěr, dotace), které bylo realizováno ještě 

před přijetím dotace.  Tento  způsob zajištění prostředků pro podobné investiční akce byl  

běžný. V době vypracování zprávy o závěrečném účtu jsou realizovány kroky, které uvedou 

do souladu způsob financování výstavby domu č.p. 109 s dotačními podmínkami. 

Dotace na splácení úroků je na základě úvěrových smluv s ČMHB převáděna měsíčně přímo 

na účet města. 
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4)  Přílohy 
 

Pro další doplnění rozboru hospodaření jsou přidány následující přílohy, které jsou 

zpracovány formou tabulek a grafů.  

První příloha je přehled stavů účtů k 31. 12. 2002. Dává přehled o všech účtech,  které město 

má město u uvedených bank. Na účtech, které jsou nazvány jmény stavebních lokalit, je stav 

příspěvků ke konci roku. 

Druhá příloha dává souhrnný přehled o vynaložených výdajích na budování inženýrských sítí 

v uvedených stavebních lokalitách.  

Třetí příloha jsou grafy vybraných ukazatelů, které vizuálně dokreslují jejich plnění v čase 

nebo vzájemné poměry. 
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5)  Rozbory hospodaření příspěvkových  

      organizací 

 
Technické služby Čelákovice 

 

Základní škola J. A. Komenského 

 

Základní škola Kostelní 

 

Základní umělecká škola J. Zacha 

 

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice 

 

Městská knihovna Čelákovice 

 

Kulturní dům Čelákovice 

 

Městské muzeum v Čelákovicích 
 


