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Závěrečný účet 

 

2)    Rozbor hospodaření – komentář 
 

Úvod 
 

 

Rozbor hospodaření za rok 2003 je zpracován podle členění rozpočtové skladby na základě 

výkazů, které jsou sestavovány měsíčně a jsou součástí systému výkaznictví. V tabulkové 

části jsou uvedeny  příjmové a výdajové hodnoty podle schváleného rozpočtu. U příjmů 

v položkovém členění, u výdajů v paragrafovém – odvětvovém členění. Základní rozbor 

hospodaření je v tabulkové formě, kde jsou uvedeny základní plánované hodnoty, jednak 

rozpočtu prvotně schváleného (1. sloupec) a jednak hodnoty v konečné podobě, tj.  po 2 

schválených úpravách rozpočtu (2. sloupec), k těmto upraveným hodnotám jsou přiřazeny 

hodnoty skutečné. V řadě případů jsou základní hodnoty doplněny upřesňujícími dílčími 

údaji, které jsou z hlediska vyhodnocení rozpočtu významné. V komentáři jsou doplňující 

údaje k hodnotám v tabulkové části. 

 

Rozbor hospodaření je sestaven z rozboru hospodaření rozpočtu města a z rozborů všech 

příspěvkových organizací, které jsou v samostatných přílohách.  

 

Příjmy 
 

Celkový objem příjmů rozpočtu byl naplněn ve výši 194 074 tis. Kč , o 1% více než bylo 

plánováno. Objemově nejvýznamnější jsou příjmy daňové, přehled o jednotlivých položkách 

dává tabulka. 

 

Daňové příjmy 

 

Plnění celkových daňových příjmů je ve výši 107 %. 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. 

 

Nedaňové příjmy 

 

Nedaňové příjmy vykazují 111% plnění. Je to částečně ovlivněno příjmy, které nebyly 

plánovány jako pojistné náhrady, neidentifikovatelné a ostatní příjmy. Školné v mateřských 

školách a školních družinách je ovlivněno počtem dětí v těchto zařízeních. Příjmy ze 

Zpravodaje města Čelákovic jsou za placenou inzerci. Příjmy ze vstupného do bazénu nebyly 

plánovány a uvedená skutečnost je za 4 měsíce provozu bazénu. 

Nájemné z nemovitého majetku je kromě nájemného z pozemků plněno nad  plánované 

hodnoty. V případě nájemného u pozemků je dluh v důsledku neuhrazení nájmu za pozemky 

pod hotelem Černý Beránek a za pozemky pronajaté společností Zemos. Dluhy jsou 

vymáhány standardním postupem. U nájemného z tepelných zařízení – kotelen je navýšení 

dáno úhradou dluhu z minulých let. U nájemného z bytových prostor je přijato více 

prostředků z důvodů úhrady části nájemného bytu v Milovicích novým nájemníkem a také 



úhradou dlužných částek nájemného. Vyšší nájemné z nebytových prostor je dáno 

jednorázovým příjmem za prostory v č.p. 109 novými provozovateli.  

762 tis. Kč  za sběr a svoz tříděného odpadu vypovídá o tom, že se na území města sebere 

více tříděného odpadu, hlavně papíru a PET lahví, ale také o tom, že zejména PET lahve jsou 

zpracovávané na třídící lince. 682 tis. Kč jsou úroky za rok 2003 z prostředků na všech 

účtech. 214 tis. Kč je podíl na zisku Q - BYT s.r.o. Dary ve výši 138 tis. Kč jsou od firmy 

Demoautoplast na kulturní účely ve výši 75 tis. Kč a 63 tis. Kč na projekt zklidňování 

dopravy ve městě od Nadace partnerství. Mezi pojistné náhrady patří zejména pojistné za byt 

v Milovicích  - 136 tis. Kč a za poškození vozidla. Přijaté příspěvky jsou především úhrada 

vody a elektrické energie za rok 2002  - 50 tis. Kč, náhrada za poškozený kříž u kostela  - 18,5 

tis. Kč, výdaje spojené družstvem Diamant   - 67 tis. Kč. 

Ostatní nedaňové příjmy je převod zůstatku pokladny MěÚ z roku 2002. 

 

Kapitálové příjmy  

 

Jsou především z prodeje nemovitého majetku a příspěvky na investice. Příjmy z bytového 

hospodářství jsou důsledkem řešení financování výstavby domu č. p. 109. Příspěvky na 

investice ve výši 3 293 tis. Kč jsou 2 465 tis. Kč na infrastrukturu v lokalitě Sedlčánky – jih a 

458 tis. Kč na infrastrukturu v lokalitě Pod Přerovskou cestou. Příjmy z prodeje pozemků jsou 

za průmyslovou zónu - 4 799 tis. Kč, obytnou zónu Sedlčánky – jih  - 2 906 tis. Kč, za 

pozemek v bývalé cihelně v Záluží - 204 tis. Kč. Další část příspěvků na investice ve výši      

1 935 tis. Kč je na infrastrukturu v průmyslové zóně. Prodej pozemků ve výši 1 629 tis. Kč 

zahrnuje především  1 586 tis. Kč za pozemek pod bývalým objektem SOU a SOŠ TOS 

Čelákovice (Vikomnt). 

490 tis. Kč je především zhodnocení  dočasně volných prostředků ve výši 470 tis. Kč, které 

spravovala po určité období společnost J&T Securities. Vlastní vrácení prostředků  je 

zachyceno na položce 8127. Dalších 15 tis. Kč bylo z prodeje akcií Boží Dar. 

 

Dotace 

 

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

podrobný přehled je uveden v části vyúčtování finančních vztahů. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (4111) je především dotace na zajištění referenda o 

vstupu do Evropské unie ve výši 241 tis. Kč. Dalších 36 tis. Kč bylo na prevenci kriminality. 

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

Plánovaných 80,4 tis. Kč byla pro MDDM na zajištění soutěží, v době oznámení byla úpravou 

rozpočtu zařazena na položku 4116. Skutečnost je na položce 4122. Neinvestiční dotace od 

obcí byla zaplacena v uvedené výši, zbylá část bude příslušnými obcemi uhrazena v roce 2004 

na základě  vyúčtování. 

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

zařízení – 37 598 tis. Kč, s ní související dotaci na vzdělávání učitelů 144,6 tis. Kč, dotaci na 

soutěže pořádané MDDM – 98 tis. Kč a dále dotaci na ochranu stromů a pro SDH. 

Investiční dotace ze státních fondů (4213) jsou dotace ze SFŽP, především je to 6 413 tis. Kč 

na kanalizaci v Sedlčánkách , dále doplatek 118 tis. Kč na třídicí linku v TS a 218 tis. Kč na  

sluneční kolektory na ZŠ Komenského. Ostatní investiční dotace (4216) jsou na kamerový 

systém 1 089 tis. Kč, na zabezpečovací systém Městského muzea 200 tis. Kč a dotace na 

splácení úroků z úvěru u ČMHB 109 tis. Kč. 

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

ovlivňuje výši příjmů i výdajů rozpočtu, ale  pouze 46 tis. Kč bylo určeno přímo pro město, 

zbývající část 37 861 tis. Kč je určena pro školská zařízení – příspěvkové organizace města. 



Jedná se v podstatě o systémové opatření, kdy prostředky určené příspěvkovým organizacím 

jsou ze státního rozpočtu převáděny těmto organizacím prostřednictvím rozpočtu města. 

Výdaje jsou formou příspěvku v příslušné výdajové části rozpočtu. 

 

 

Výdaje 
 

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

 

Průmyslová odvětví 

 

Investiční akce zaměřené na oblast dopravy nebyly realizovány. Komunikace v průmyslové  

zóně pro nastalé problémy z hlediska získání zdrojů. Realizace komunikace Stankovského 

byla v roce 2003 zrušena a plánuje se v roce 2004. Zrealizovány byly pouze chodníky v ulici 

Prokopa Holého v oblasti zrekonstruovaných domů. Plnění je v přehledu uvedeno v části 

„záležitosti pozemních komunikací“ ve výši 867 tis. Kč. Výdaje na provoz železniční dopravy 

jsou na studii železniční stanice. 

V oblasti vodního hospodářství bylo vynaloženo 36 768 tis. Kč. Výstavba vodovodů byla 

provedena v plánovaných hodnotách. Výstavba kanalizací rovněž. Nejvýznamnější akce je 

odkanalizování Sedlčánek. Vydaných 20 053 tis. Kč mělo tři zdroje: dotace SFŽP 6 413 tis. 

Kč, úvěr SFŽP 7 127 tis. Kč a vlastní zdroje 6 513 tis. Kč. 

 

Služby pro obyvatelstvo 

 

Tato tradičně objemově největší výdajová část rozpočtu zahrnuje především příspěvky na 

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

dále příspěvky na provoz ostatním příspěvkovým organizacím – Městskému muzeu, Městské 

knihovně, Kulturnímu domu a Technickým službám. 

V ZŠ Komenského byly nejvýznamnější opravy svislých vodovodních rozvodů - 258 tis. Kč, 

kanalizace – 89 tis. Kč a podlahy tělocvičny – 88 tis. Kč. V ZŠ Kostelní byly opravy 

v souvislosti se statickým zajištěním budovy i opravy podlah a omítek. Výdaje na školní 

stravování ve výši 44 tis. Kč jsou za vracení přeplatků stravného za rok 2002. 

Zabezpečovací systém Městského muzea ve výši 400 tis. Kč zajišťovalo město 50% ze svého 

rozpočtu, 200 tis. Kč byla dotace Ministerstva kultury. Na záležitosti kultury kromě příspěvku 

na provoz Kulturního domu byly vynaloženy další prostředky ve výši 675 tis. Kč související 

s kulturním životem ve městě. Z nich rozhodující byly na akci 100 let Městského muzea – 162 

tis. Kč, koncerty v Městském muzeu – 51 tis. Kč, rozsvícení vánočního  stromu – 41 tis. Kč, 

vánoční koncerty v Kulturním domě – 82 tis. Kč, prezentace města v tisku – 24 tis. Kč. 

Plánovaná investice na odvětrání Kulturního domu ve výši 300 tis. Kč nebyla realizována. 

Dotace sociálního charakteru spravované odborem SVaZ byly  vyplaceny z 99 %. Kč. Charita 

76,7 tis. Kč, Sdružení zdravotně postižených 32 tis. Kč, Červený kříž 8 tis. Kč, Mateřské 

centrum 8,8 tis. Kč, Domov mládeže 5 tis. Kč, Klub důchodců 6,3 tis. Kč SOS vesničky a 

Fond ohrožených dětí po 1 tis. Kč. Zbylá část dotace ve výši 28,7 tis. Kč byla vyplacena např. 

formou úhrady autobusu na různé zájezdy, květinové gratulace. 

Z plánované dotace  spravované odborem ŠIK ve výši 125 tis. Kč bylo   poskytnuto jako 

dotace ve výši 56 tis. Kč, z toho Mateřskému centru 11 tis. Kč, Občanskému sdružení 

Sedlčánky 10,9 tis. Kč, Junáku 15 tis. Kč,  ČSCH 20 tis. Kč. Dalších 25 tis. Kč bylo 

poskytnuto SK Union na provoz letního kina – je účtováno na paragrafu 3419 tělovýchova a 

zájmová činnost, 30 tis. Kč pro SDH je součástí paragrafu požární ochrana. 

 



Tělovýchova 

Výdaje na tělovýchovu jsou především investiční výdaje na dostavbu bazénu, dále výdaje na 

jeho provoz od září do prosince. Zde byla provedena úprava rozpočtu, došlo ke snížení 

plánovaných hodnot, ale skutečnost odpovídala původním plánovaným hodnotám. Další 

výdaje jsou na provoz sauny a investiční příspěvek pro VSC na výstavbu hřiště. V případě 

sauny, bazénu a rekreační chaty Huť došlo k významné úpravě rozpočtu, protože do této části 

rozpočtu byly převedeny mzdové a související výdaje z části rozpočtu správa. Tato změna 

umožní jednoznačné vyčíslení výdajů  na tato zařízení. 

Neinvestiční dotace sportovním subjektům byly rozděleny následovně: SK Union 170 tis. Kč, 

SK Union 25 tis. Kč na provoz letního kina, VSC 130 tis. Kč, Spartak 110 tis. Kč, Tenisový 

klub 70 tis. Kč, 1. ČKPV 35 tis. Kč, florbalové kluby Čelákovice a Orka po 30 tis. Kč, 

Nohejbalový klub 21,9 tis. Kč, Body fit studio 10 tis. Kč. Příspěvek pro VSC ve výši 886 tis. 

Kč nebyl poskytnut formou příspěvku – dotace, jak bylo plánováno, ale přímou úhradou 

faktury, proto je  zaúčtován v uvedené výši na položce investice. Dostavba bazénu byla v roce 

2003 ve výši 11 677 tis. Kč. 

 

Využití volného času 

Kromě příspěvku na činnost MDDM, který nebyl vyčerpán v plné výši a dotace krajského 

úřadu na platy zaměstnanců MDDM, zde byl plánován nákup nového inventáře pro dětské 

hřiště ve Spojovací ulici. Celá rekonstrukce hřiště byla ale řešena dodavatelsky jako investice 

ve výši 452 tis. Kč. To spolu s výdaji na rekonstrukci elektroinstalací v MDDM v hodnotě 

331 tis. Kč tvoří celkový investiční výdaj 783 tis. Kč. 

 

Zdravotnictví 

Převážnou část těchto výdajů tvoří dotace OS Semiramis  na prevenci před drogami. Dalších 

20 tis. Kč bylo určeno na nákup služeb formou besed o drogové problematice. 

 

Bydlení, komunální služby 

Na půjčky z FRB byly v roce 2003 rozděleny téměř všechny prostředky, které byly v tomto 

roce k dispozici. Důsledkem toho  budou v roce 2004 k rozdělení pouze splátky a úroky za 

rok 2004, tj. 2 390 tis. Kč. 

Výdaje  na správu bytového fondu jsou vyšší z důvodů fakturace za poslední čtvrtletí 2002 

počátkem roku 2003. Naopak opravy bytového fondu nebyly realizovány v plné výši 

z důvodů úsporných opatření a budou provedeny v roce 2004. 

Ostatní neinvestiční výdaje jsou důsledkem řešení problematiky financování domu č. p. 109, 

které byly plánovány úpravou rozpočtu společně s vrácením části nájemného za byt 

v Milovicích. Překročení plánované hodnoty je v důsledku dalšího vracení  části nájemného 

za byt v č. p. 1443 v prosinci. Prostředky, které byly vraceny byly současně přijaty od nových 

nájemníků na příjmovou položku 3612 2132. Investiční výdaje jsou zřejmé z tabulkové části. 

Výdaje nebytového hospodářství jsou na opravy objektů města č. p. 212 v Masarykově ulici, 

bývalé školy v Sedlčánkách – 28 tis. Kč a další výdaje za energie, vodné a stočné. 

Výdaje na veřejné osvětlení byly čerpány v úrovni 46 % plánovaných výdajů. Byla to 

realizace  veřejného osvětlení v lokalitě Pod Přerovskou cestou – 448 tis. Kč, v lokalitě 

Třebízského III – 89 tis. Kč a záloha na rekonstrukci veřejného osvětlení v Masarykově ulici 

– 200 tis. Kč. 

Výdaje v části pohřebnictví jsou na projekt rozšíření hřbitova. 

Hodnoty v paragrafu výstavby a údržba inženýrských sítí byly navyšovány, ale i přesto je 

skutečnost vyšší než plán. Nejvyšší výdaje jsou za vybudování infrastruktury v lokalitě 

Sedlčánky jih  - 1 574 tis. Kč, Pod Přerovskou cestou  - 914 tis. Kč, Třebízského III – 924 tis. 

Kč, za zpracování projektové dokumentace na lokalitu Sedlčánky jih. 



Výdaje na územní rozvoj zahrnovaly výdaje na budování průmyslové zóny. Realizace 

neproběhla podle plánu, protože nastaly problémy s finančními zdroji. 

Komunální služby zahrnují především příspěvek na činnost Technických služeb ve výši 18 

859 tis. Kč, výdaje na nákup pozemků a výdaje na příspěvky na zajištění příkonu elektrické 

energie v lokalitách Třebízského III –107 tis. Kč, a Pod Přerovskou cestou  - 1 423 tis. Kč. 

Ochrana životního prostředí 

Plánované výdaje jsou překročeny o 2% především z důvodů vyšších výdajů za služby za 

odvoz odpadů vlivem mimořádného vánočního svozu  v hodnotě 70 tis. Kč. Další faktor, 

který zde působí je celoroční nárůst objemu odvážených odpadů, protože počet obyvatel 

města vzrůstá. Výdaje na změny technologie vytápění jsou na vybudování plynové kotelny 

v bývalé škole v Sedlčánkách.  

 

Sociální věci 

 

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

 

 

Obrana, bezpečnost 

 

Výdaje na realizaci II. etapy kamerového systému byly hrazeny ve výši 1 089 tis. Kč ze státní 

dotace. 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 3 367 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, nejedná se skutečný výdaj, jsou 

výdaje spojené s úhradou úroků z úvěrů a půjček – 1 581 tis. Kč, dále úhrady za vedení 

značného počtu účtů města a další služby.     

Rezerva se ve skutečnosti nevyčísluje. 

 

Financování 
 

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

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

vyrovnání rozpočtu. Z přehledu jsou zřejmé hodnoty a přijatých úvěrů a půjček za rok 2003 a 

také splátek úvěrů a půjček. Půjčka SFŽP je na budování kanalizace v Sedlčánkách, úvěr od 

Raiffeisenbank je na stavbu bazénu, ostatní položky jsou vratné části příspěvku na budování 

infrastruktury v uvedených lokalitách. Změna stavu prostředků na účtech jako plánovaná 

hodnota vyjadřuje stav finančních prostředků na všech účtech města k 1. 1. 2003. Skutečnost 

v kladné hodnotě vyjadřuje úbytek prostředků na účtech o tuto hodnotu. 

Na položkách dlouhodobé operace řízení likvidity jsou hodnoty převodů finančních 

prostředků mezi účty města ve výši 32 305 tis. Kč - převody příspěvků na budování 

infrastruktury v lokalitách města na příslušné účty termínovaných vkladů. Tyto hodnoty 

vyjadřují přesuny již přijatých prostředků, jsou stejné na obou položkách,   pro tento rozbor 



nemají praktický význam. Na položce 8127 je dále zachyceno navrácení dočasně volných 

prostředků ve výši 2 928  tis. Kč, které spravovala po určité období společnost J&T 

Securities. Tímto úkonem byly tyto veškeré prostředky převedeny zpět na účty města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečný účet 

 

 

3)  Vyúčtování finančních vztahů 

 
 

Podrobný přehled o dotacích dává následující tabulka. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé 

dotace v hodnotách, které byly zaúčtovány v roce 2003. V sloupci „vráceno“ jsou uvedeny 

v celkové výši hodnoty, které byly vráceny poskytovatelům. Vracení bylo prováděno 

průběžně ještě během roku 2003, ale i po celkovém vyúčtování počátkem roku 2004. 

Dotace na prevenci kriminality podléhá vyúčtování, bylo vráceno 60 Kč. Dotace na zajištění 

referenda byly poskytnuta až následně po doložení skutečných výdajů. 

Dotace na školství a správu jsou nevratné, jsou poskytovány na základě předem definovaných 

parametrů. Dotace na sociální dávky podléhá zúčtování vždy. Vyúčtování je prováděno 

počátkem následného roku. 

Neinvestiční dotace od krajů – z nejvýznamnější dotace na platy zaměstnanců ve školství bylo 

nevyčerpáno a vráceno 18 Kč ZUŠ, je to  rozdíl, který vznikl zaokrouhlováním. Část dotace 

na vzdělávání učitelů byla vrácena ZŠ Kostelní a ZUŠ, protože se jednalo o specifické kurzy, 

které zejména pro učitele ZUŠ neměly uplatnění. MDDM vracel 12 463,40 Kč z dotace 

určené na soutěže pořádané MDDM.  

Investiční dotace zahrnují doplatky dotací SFŽP na třídicí linku a sluneční kolektory. 

Doplatky jsou poskytovány na základě závěrečného vyhodnocení akce dle dispozic SFŽP. 

Dotace na kanalizaci v Sedlčánkách je v této fázi  vyplácena na základě skutečně 

vynaložených výdajů do výše 90 % celkové dotace, na které má město nárok podle příslušné 

smlouvy se SFŽP. Teprve po ukončení akce a po provedení závěrečného vyhodnocení může 

být poskytnuto zbylých 10% dotace. 

Ostatní uvedené individuální dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány na základě 

skutečných výdajů a dotace na úroky je poskytována  na základě smlouvy. Tyto dotace 

nepodléhají vyúčtování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka  dává přehled o účtech a o finančních prostředcích jednotlivých účtech. Je na nich 

soustředěno celkem 34 112 006,09 Kč. Jak ale vyplývá z názvů skupin účtů, největší objem je 

tzv. účelových fondech. To jsou účty kde se převážně soustřeďují prostředky na vymezený 

účel, v tomto případě na infrastrukturu na v nových obytných zónách a v průmyslové zóně. 

Na ostatních účtech jsou prostředky, které jsou určeny pro doplnění pokladny 2.1. (188 980 

Kč) a  na výdaje za rok 2003, které budou vydány počátkem roku 2004. 

Pouze prostředky na běžných účtech slouží na výdaje roku 2004. 

 


