
Město Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečný  účet  

za  rok  2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Karel Majer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsah 
 

 

 

 

 

1)   Zpráva auditora 

 

2)   Rozbor hospodaření 

 

3)   Vyúčtování finančních vztahů  

 

4)   Přílohy:  stavy účtů k 31.12.2005 
                                investiční akce 

                                grafy 

 

5)   Rozbory hospodaření příspěvkových  

      organizací: 

 
MŠ Přístavní 

MŠ Rumunská 

ZŠ Komenského 

ZŠ Kostelní 

ZUŠ Jana Zacha 

Městský dům dětí a mládeže 

Městské muzeum v Čelákovicích 

Městská knihovna Čelákovice 

Kulturní dům 

Technické služby Čelákovice 

 
 

 

 

 

 



Závěrečný účet  2005 

 

2)    Rozbor hospodaření – komentář 
 

Úvod 
 

 

Rozbor hospodaření za rok 2005 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 2005 bylo přijato o 19 721 tis. Kč více než 

bylo vydáno. Bylo to důsledkem příznivého vývoje v oblasti daňových příjmů, zejména daně 

z přidané hodnoty, ale na druhé straně úsporou  některých výdajů – např. opravy bytového 

fondu a dále tím, že některé investiční akce se plně nerealizovaly, např. v lokalitě Pod 

Přerovskou cestou. 

 

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 211 192 tis. Kč. Objemově 

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

příjmy byly v roce 2005 nejmenší, protože v tomto roce nebyly dotace na mzdy pro školy 

převáděny prostřednictvím rozpočtu města, ale přímo těmto organizacím. V uplynulých letech 

se tato dotace pohybovala na úrovni 40 000 tis. Kč. 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 111 %. Je to ovlivněno především vyššími 

příjmy daní z příjmu daně právnických osob a daně z přidané hodnoty, přestože bylo 

v průběhu roku provedeno navýšení. 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 2005 příjem z této daně poklesl oproti roku 2004 pod hranici 3 

milionů Kč. 

 

Nedaňové příjmy 

 

Nedaňové příjmy byly v průběhu roku navýšeny o 10 800 tis. Kč na hodnotu 45 315,15 tis. 

Kč, kterou se podařilo splnit na 96%. Dar ve výši 70 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   95 % plnění. Nájemné  z  nemovitého 

majetku je jako celek splněno na 92 %. Důvodem je nenaplnění nevýznamnějších položek 

nájemné ze systému VaK a z městských bytů. Původní nájemné z VaK bylo ve výši 8 200 tis. 

Kč, které byly také v plné výši převedeny na účet města. Na základě smlouvy o zabezpečení 

provozu VaK došlo k dalšímu navýšení o 5 000 tis. Kč jako zálohy na budoucí nájemné. 

Tímto způsobem se zajistily opravy na systému VaK. Skutečnost zcela nedosáhla 

plánovaných hodnot. Nájemné z městských bytů bylo plánováno v původní hodnotě 10 303 

tis. Kč. Této hodnoty nebylo dosaženo, protože  rozdílná částka (1 220 tis. Kč) byla použita Q 

– BYTem na úhradu  zvýšené spotřeby plynu na výrobu tepla pro byty  a bude uhrazena 

v roce 2006. Předmětem navýšení nájemného byly jednorázové úhrady předplatného 

nájemného v městských bytech při výměnách bytů. Nájemné z kotelen – tepelného 

hospodářství   je vybráno v plánovaných hodnotách.  Nájemné z nebytových prostor vykazuje 

plnění ve výši 111% . Je to dáno novými smluvními vztahy s nájemci prostor Obecního 

domu, které dříve zajišťovala společnost Veltex.  

Příjem 727 tis. Kč  je za sběr a svoz tříděného odpadu – skla a papíru. Položka činnost místní 

správy jsou pokuty uložené stavebním úřadem. Úroky ve výši 722 tis. Kč za rok 2005 jsou 

z prostředků na všech účtech. Příjmy z podílu na zisku a dividend je  podíl na zisku 

společnosti Q –BYT. Přijaté vratky jsou prostředky, které byly do rozpočtu vráceny, část 32 

tis. Kč jako nevyčerpané dotace příspěvkových organizací byly jako výdaj vráceny do 

státního rozpočtu. Ale 656 tis. Kč bylo příjmem, protože se jednalo o vrácené prostředky 

z hospodaření za rok 2004 MDDM a ZUŠ.  

Pojistné náhrady jsou prostředky vyplacené pojišťovnou na základě nahlášených škod na 

majetku města. Z celkové hodnoty 168 tis. Kč je 113 tis. Kč za spálené plastové kontejnery na 

tříděný odpad, dalších 46 tis. Kč bylo za vyplavený objekt v Dědově. Přijaté příspěvky ve 

výši 2 398 tis. Kč jsou příjmy nejrůznějšího charakteru. Zásadní položkou v tomto objemu je 

navrácené penále 1 336 tis. Kč v rámci dotačního řízení na dům č. p. 109, další významnou 

částkou 330 tis. Kč je vratka přeplatku daně z převodu nemovitostí za rok 2004.    

 

Kapitálové příjmy  

 

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

z prodeje bytů se podařilo naplnit z 97%. Jednalo se o prodeje bytů v Rumunské ulici 1462 – 

1464, Na Stráni 1631 a  V Prokopě.  1 656 tis. Kč jsou příspěvky na plynofikaci Záluží (1 050 

tis. Kč) a Sedlčánek a Císařské Kuchyně (606 tis. Kč). Příjmy z prodeje pozemků ve výši 1 

800 tis. Kč je za pozemky města v  lokalitě Sedlčánky – jih. Příspěvky na investice ve výši 16 

597 tis. Kč jsou nevratné příspěvky na budování technické infrastruktury v lokalitě Sedlčánky 

– jih  1 224 tis. Kč a v lokalitě Pod Přerovskou cestou 15 327 tis. Kč.   Tyto  prostředky jsou 

vedeny na zvláštních účtech. 80 tis. Kč je za prodej ostatních  pozemků. 

 

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 (4112) je na správu, školství a sociální dávky 

v hodnotách 3 871 tis. Kč, 1 527 tis. Kč a 5 500 tis. Kč.  

Neinvestiční dotace (4116) je od Úřadu práce Praha  - východ pro posílení platů na třídicí 

lince. 

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

výši 762 tis. Kč. 



Neinvestiční dotace (4122) zahrnuje dotaci pro SDH 49 tis. Kč, dotaci na soutěže pořádané 

MDDM – celkem 40 tis. Kč a dále dotaci pro Městské muzeum ve výši 25 tis. Kč. 

Investiční dotace ze státního rozpočtu (4211) ve výši 6 705 tis. Kč byla určena na 

rekonstrukci topné soustavy v ZŠ Kostelní. 

Investiční dotace ze státních fondů (4213) je doplatek dotace ze SFŽP na kanalizaci 

v Sedlčánkách. Tento doplatek byl městu vyplacen na základě závěrečného vyúčtování celé 

této akce. Ostatní investiční dotace (4216) byly určeny na rekonstrukci veřejného osvětlení Za 

Dráhou (606 tis. Kč) a na splácení úroků z úvěru u ČMHB (128 tis. Kč). 

 

 

 

 

Výdaje 
 

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

výše výdajů je 191 471 tis.Kč. 

 

Veterinární péče zahrnuje výdaje spojené s odchytem psů. 

 

Průmyslová odvětví 

 

V roce 2005 bylo na budování silnic vynaloženo 32 374 tis. Kč.  Z toho bylo 20 559 tis. 

určeno na silnice v Sedlčánkách, dalších 8 080 tis. Kč bylo vynaloženo na pokračující 

rekonstrukci  ulice Stankovského. V této hodnotě jsou i chodníky, plánované v další části 

rozpočtu – záležitosti pozemních komunikací. Jako další byly realizovány silnice v ulicích Na 

Výsluní a Pavla Ježdíka. Silnice Jaselská, Lidická a v lokalitě Pod Přerovskou cestou se 

nerealizovaly. Rovněž tak plánovaná příjezdová komunikace U Učiliště.  V souvislosti 

s realizovanými nebo s připravovanými investičními akcemi bylo vydáno za projekty 867 tis. 

Kč. Mezi nejvýznamnější patří projekt okružní křižovatky ulice  Sokolovská se silnicí 

Čelákovice – Brandýs nad Labem v hodnotě 426 tis. Kč.  

Na záležitosti pozemních komunikací bylo vydáno  celkem 1 095 tis. Kč. Jak vyplývá 

z tabulkového přehledu, jedná se o chodníky a  dále o projekty. Je uveden nejvýznamnější 

projekt připravované lávky přes Labe.  

Na provoz veřejné silniční dopravy město vydalo formou příspěvku 554 tis. Kč. Poslední 

výdaj rozpočtu související s komunikacemi je na dopravní značení a na signalizaci  

V Prokopě, celkem 336 tis. Kč. 

V oblasti vodního hospodářství bylo vynaloženo 16 939 tis. Kč. Z toho na vodovody 2 408 

tis. Kč. Na výměny armatur bylo vynaloženo 908 tis. Kč. Investice byly realizovány 

v hodnotě 1 328 tis. Kč. Nejvýznamnější akce vodovod v lokalitě Pod Přerovskou cestou 

nebyl dokončen  v roce 2005 vzhledem  k nepříznivým klimatickým podmínkám, změna 

termínu byla předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. Vodovod v ulici Na Stráni byl 

zrekonstruován, ale úhrada měla být formou zápočtu na zvýšené nájemné za VaK.  Vodovod 

v Rybářské ulici byl proveden v roce 2004, úhrada v roce 2005. Na akci vodovod Mochovská 

byla v tomto roce uvolněna pozastávka 168 tis. Kč a byl hrazen geometrický plán v hodnotě 

18 tis. Kč. 

Na obnovu a rozvoj kanalizací bylo plánováno 18 282 tis. Kč, z toho 16 687 tis. Kč na 

investice. Skutečnost byla 10 425 tis. Kč. Na  kanalizační síť v Sedlčánkách bylo vydáno 5 

813 tis. Kč, v lokalitě Pod Přerovskou cestou je situace ovlivněna klimatickými podmínkami. 

Dokončení bude v roce 2006. Při rekonstrukci ulice Stankovského byla provedena kanalizace 

v hodnotě 348 tis. Kč. Z projektů je nejvýznamnější projekt na rekonstrukci čistírny 



odpadních vod v celkové hodnotě 1 297 tis. Kč. Překročení plánované hodnoty u položky 

nákup služeb je dáno zejména  zápočtem na nájemné za čištění kanalizace ve výši 193 tis. Kč. 

Výdaje v části záležitosti vodního hospodářství jsou na služebnu VaK, opět formou zápočtu 

na budoucí nájemné. 

 

Služby pro obyvatelstvo 

 

Tato tradičně objemově největší výdajová část rozpočtu zahrnuje především příspěvky na 

provoz příspěvkových organizací města města. Z celkového objemu 91 148 tis. Kč byly 

příspěvky ve výši 35 047 tis. Kč. Všechny rozhodující hodnoty jsou zřejmé z tabulkové části. 

Výdaje pro MŠ Přístavní jsou v rozhodující míře příspěvek, plánovaná rekonstrukce MŠ se 

přesunula do roku 2006. Výdaje pro  MŠ Rumunská byly kromě příspěvku dále v hodnotě 1 

361 tis. Kč na rekonstrukci části objektu mateřské školy v Komenského ulici, tím byla 

zvětšena kapacita MŠ Rumunská. 

Výdaje pro základní školy byly ve výši 16 409 tis. Kč. Kromě příspěvků byla uhrazena 

splátka odvodu. V  ZŠ Kostelní byla provedena rekonstrukce topné soustavy v celkové 

hodnotě 9 186 tis. Kč. Na tuto akci město získalo dotaci 6 705 tis. Kč. Celkové výdaje pro 

ZUŠ byly v hodnotě 1 190 tis. Kč. Kromě příspěvku to bylo 405 tis. Kč na rekonstrukci 

sociálního zařízení.  

Výdaje Městské knihovny, Městského muzea a Kulturního domu jsou zřejmé z tabulkové 

části.  

Na záležitosti kultury kromě příspěvku na provoz Kulturního domu byly vynaloženy další 

prostředky ve výši 473 tis. Kč související s kulturním životem ve městě. Z toho 205 tis. Kč na 

rozvoj informačního systému a označení ulic, 19 tis. Kč na inzerci v publikacích, 44 tis. Kč 

bylo vynaložena na akce spojené s vánočními svátky, Městském muzeum dostalo příspěvek 

10 tis. Kč na vánoční koncert. Na Jarní koncert bylo vynaloženo 32 tis. Kč, na koncert 

pořádaný MDDM 40 tis. Kč, na akce spojené s 60. výročím osvobození ČR bylo určeno 15 

tis. Kč.  

Na obnovu památek bylo vynaloženo 119 tis. Kč. Na úhradu nového zvonu do kapličky 

v Jiřině (45 tis. Kč) a na opravu kapličky v Sedlčánkách.  

Výdaje na rozhlas a TV je především  87 tis. Kč za pronájem přenosového zařízení TV 

signálu, dále 6 tis. Kč za opravu bezdrátového rozhlasu. 

Tisk a distribuce ZMČ byly v hodnotě 509 tis. Kč. Tyto výdaje byly  více než ze dvou třetin 

financovány prostředky získanými za reklamy v ZMČ. 

Dotace sociálního charakteru spravované odborem SVaZ byly  vyplaceny v plné výši 

v následují skladbě  Charita 51 tis. Kč, Sdružení zdravotně postižených 8,6 tis. Kč, Červený 

kříž 3,5 tis. Kč, Mateřské centrum 1 tis. Kč, Domov mládeže Chotětice 5 tis. Kč, podpora 

seniorů celkem 29,4 tis. Kč, např. formou úhrady autobusu na různé zájezdy, setkání, 

květinové gratulace. Dále Hospic Červený Kostelec 5 tis. Kč, klub důchodců 2 tis. Kč, 

Centrum pro zdravotně postižené 2 tis. Kč, Svaz postižených civilními chorobami 1,5 tis. Kč. 

Z plánované dotace  spravované odborem ŠIK ve výši 110 tis. Kč bylo   poskytnuto  108 tis. 

Kč, z toho  Občanskému sdružení Sedlčánky 21,7 tis. Kč, OV v Záluží 5,3 tis. Kč, 

Občanskému sdružení Jiřina 5 tis. Kč, ČSCH 15 tis. Kč, Mateřskému centru 10 tis. Kč, 

Junáku 10 tis. Kč,  SDH 10 tis. Kč, OS Czela.net 10 tis. Kč, Spolek  přátel MM 13 tis. Kč, 8. 

ročník Bohuslav – Gambrinus cup 3 tis. Kč a  5 tis. Kč jako příspěvek na vydání CD 

Dekameronu. 

 

Tělovýchova 

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

hodnoty výdajů na provoz těchto sportovních zařízení byly překročeny. Důvodem jsou 



nevyúčtované zálohy na elektrickou energii u obou zařízení. Na podporu sportovních oddílů 

bylo vydáno 427 tis. Kč formou dotací.   Dotace byly rozděleny následovně: SK Union 135 

tis. Kč, FBK 30 tis. Kč, 1. ČKPV 30 tis. Kč, Tenisový klub 30 tis. Kč, Teakwon-Do 17 tis. 

Kč, Orka  20 tis. Kč,  VSC 52 tis. Kč, Spartak 75 tis. Kč, Sportovní aerobik 28 tis. Kč,  SK 

Záluží 10 tis. Kč.  

 

Využití volného času 

V této části jsou plánovány výdaje na dětská hřiště. Bylo plánováno 600 tis. Kč  na nákup 

hracích prvků pro hřiště v Záluží (200 tis. Kč), v zahradě MŠ v Komenského ulici (300 tis. 

Kč) a pro ostatní hřiště 100 tis. Kč. Skutečně vynaložená částka byla ve výši 585 tis. Kč, ale 

jako investice. 400 tis. Kč bylo vynaloženo na hřiště v Komenského ulici, 121 tis. Kč na hřiště 

v Záluží a 64 tis. Kč na ostatní hřiště. Kromě toho je nutné nově vybavená hřiště kontrolovat, 

zda splňují hygienické a bezpečnostní předpisy. To bylo provedeno v hodnotě 16 tis. Kč.  

Celkové výdaje na MDDM dosáhly 2 208 tis. Kč. Skladba je zřejmá z tabulkové části. Dotace 

krajského úřadu byly určeny na pořádání soutěží. Celkové výdaje na provoz objektu Huť jsou  

překročeny z důvodů nutného navýšení provozních výdajů. 

 

Zdravotnictví 

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

Takto bylo vyčerpáno 120 tis. Kč, především pro  OS Semiramis, které se zabývá terénní 

prací a   prevenci před drogami.  

 

Bydlení, komunální služby 

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

výdaje na správu bytového fondu. Na plánované investice bylo vydáno 1 738 tis. Kč, z toho 

rekonstrukce střech  domů č. p. 1173 a 1174 v hodnotě 451 tis. Kč a na výměnu oken  domů 

č. p. 1440 a 1141 ve výši 1 287 tis. Kč.  

Výdaje nebytového hospodářství jsou čerpány v hodnotě 445 tis. Kč. Kromě   výdajů za 

energie, vodné a stočné a další služby v celkové výši 143 tis. Kč byly provedeny opravy za 61 

tis. Kč, z toho ve výši 25 tis. Kč na objektu bývalé školy v Sedlčánkách. Investice za 241 tis. 

Kč jsou za  úpravu parteru  domu č. p. 1650 (Obecní dům). 

Skutečné výdaje na veřejné osvětlení (VO) byly vynaloženy ve výši 5 383 tis. Kč. Bylo to 

především na investiční akce. V lokalitě Pod Přerovskou cestou bude akce dokončena v roce 

2006.  Rekonstrukce VO Za Dráhou byla provedena kompletně, na akci byla dotace od ČEA 

ve výši 606 tis. Kč. V Sedlčánkách bylo provedeno veřejné osvětlení v celkové hodnotě 2 102 

tis. Kč. Plánované opravy nebyly realizovány. 

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

hřbitova jsou výdaje Technických služeb v rámci jejich rozpočtu. 

Skutečné hodnoty v paragrafu výstavba a údržba inženýrských sítí jsou téměř totožné s  

plánovanými. Byl proveden odvod za lokalitu Jiřina ve výši 700 tis. Kč.  V Záluží byl 

proveden plynovod v celkové hodnotě 3 408 tis. Kč. Plánované investice v lokalitě Pod 

Přerovskou cestou zahrnovaly plynovod, pilíře, přípravu území, inženýrskou činnost a projekt 

v hodnotě 2 949 tis. Kč. Skutečnost byla 671 tis. Kč, realizace bude v roce 2006. Výdaje na 

investiční činnost v lokalitě Sedlčánky 83 RD byly především za inženýrskou činnost a 

konečná faktura za plynovod 187 tis. Kč.  

Výdaje  na  zásobování  teplem  jsou  za  zaměření topných kanálů.  

Výdaje na územní plánování jsou za zpracování územního plánu. 

Výdaje na územní rozvoj jsou za zpracování projektové dokumentace na průmyslovou zónu.  

Komunální  služby  zahrnují  především  příspěvek  na  činnost  Technických  služeb  ve  výši  



16 560 tis. Kč, dotaci na posílení platů od Úřadu práce Praha východ 42 tis. Kč a pojistné za 

vyplavení objektu v Dědově 42,2 tis. Kč. Celkem 16 644,26 tis. Kč. Platby daní v hodnotě 

648 tis. Kč jsou výdaje na platby daní z převodu nemovitostí za koupené pozemky. 3 972 tis. 

Kč jsou výdaje na nákup potřebných pozemků.  

 

Ochrana životního prostředí 

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

odpadů byly ve výši 4 439 tis. Kč. 

Výdaje na péči o veřejnou zeleň byly vyčerpány ve výši 2 757 tis. Kč. Nejvíce prostředků 

bylo vynaloženo na sekání trávy dodavatelským způsobem, celkem 711 tis. Kč, na chemické 

ošetření trávníků bylo vynaloženo 49 tis. Kč,  na nákup nových stromů bylo vynaloženo 560 

tis. Kč, na zahradnické práce 586 tis. Kč, na ošetření stromů 130 tis. Kč,  na stříhání keřů 127 

tis. Kč, dalších 64 tis. Kč bylo určena odborné posudky a projekty. Nové  stromy byly 

vysazeny v ulicích Stankovského, Na Švihově a v části Sedlčánek. 

 

Sociální věci 

 

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

V tomto roce bylo na sociálních dávkách vyplaceno o 131 tis. Kč více, než byla poskytnutá 

dotace.  Tento rozdíl bude vyrovnán v roce 2006.  

 

Obrana, bezpečnost 

 

Výdaje jsou ve výši 92%. Městská policie nebyla zavedena.  897 tis. Kč je na rozšíření 

kamerového systému a na zabezpečení jeho obsluhy. Výdaje na požární ochranu – činnost 

SDH byly ve výši 754 tis. Kč. 

 

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 3 871 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 ve výši 1 890 tis. Kč, dále úhrady za 

vedení značného počtu účtů města ve výši 91 tis. Kč a za pojištění majetku města ve výši 376 

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. Záporná hodnota položky 8115 (změna stavu prostředků na účtech) 



znamená zvýšení stavu prostředků na účtech na konci roku o tuto hodnotu.   Z přehledu jsou 

zřejmé hodnoty a přijatých úvěrů a půjček za rok 2005 a také hodnoty splátek úvěrů a půjček. 

V roce 2005 město přijalo formou půjček pouze vratné investiční příspěvky na budování 

technické infrastruktury v Sedlčánkách. 

Přehled o splacených úvěrech a půjčkách  dává tabulková část, jedná se celkem 13 323 tis. 

Kč. Jednorázově byla splacena bezúročná půjčka od MMR ČR z roku 1997, kterou město 

vytvořilo Fond rozvoje bydlení. Dále ke konci roku byla splacena půjčka SFŽP na 

vybudování třídicí linky. Splácení úvěru z FRB, který město poskytlo samo sobě probíhá, ale 

protože se jedná o zdroje města není součástí financování.  Jako celek je hodnota financování 

za rok 2005 záporná, a to znamená, že příjmy byly vyšší než výdaje o 19 721 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečný účet  2005 

 

 

3)  Vyúčtování finančních vztahů 

 
 

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

dotace v hodnotách tak, jak byly zaúčtovány do 31. 12. 2005. V sloupci „vráceno“ jsou 

uvedeny hodnoty, které byly vráceny poskytovatelům po vyúčtování dotací k 31. 12. 2005. 

Skutečné vrácení nevyužitých částí dotací bylo provedeno  počátkem roku 2006. 

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

parametrů. Dotace na sociální dávky je poskytována zálohově a podléhá zúčtování vždy. 

Vyúčtování je prováděno počátkem následného roku. V roce 2005 bylo vyplaceno o 131 299,- 

Kč více než byla dotace. Doplatek bude proveden na základě vyúčtování dotace v roce 2006. 

Neinvestiční dotace Úřadu práce Praha – východ byla určena pro MŠ Rumunská ve výši 7 

585,- Kč a pro Technické služby Čelákovice ve výši 42 062,- Kč. Dotace jsou převáděny až 

po vyúčtování každého měsíce. 

Neinvestiční dotace od obcí jsou prostředky obcí, jejichž děti navštěvují  obě školy města. 

Jsou na úhradu provozních výdajů obou škol. Dotace jsou převáděny na základě vyúčtování. 

Neinvestiční dotace od krajů byly pro SDH a pro MDDM na soutěže. Dotace pro Městské 

muzeum nepodléhala vyúčtování a pro SDH ano, počátkem roku 2006 bylo na základě 

vyúčtování vráceno 4 297 Kč. 

Investiční dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci topné soustavy v ZŠ Kostelní byla MF 

ČR poskytnuta prostřednictvím České spořitelny a. s. na základě předložené faktury za 

provedené práce. V souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace byla v řádném termínu 

podána  zpráva o průběhu akce. Tato akce bude pokračovat v roce 2006. Teprve potom bude 

provedeno závěrečné vyúčtování akce.  

Investiční dotace ze státních fondů je v tomto případě doplatek dotace SFŽP na budování 

kanalizace v Sedlčánkách. Kanalizace v Sedlčánkách byla dokončena v roce 2004, závěrečné 

vyúčtování bylo provedeno dle dispozic SFŽP v roce 2005 a předáno SFŽP. Na základě 

protokolu o definitivním přiznání podpory – dotace byl městu vyplacen doplatek dotace. 

Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu je dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení 

Za Dráhou. Tato dotace byla  rovněž poskytnuta prostřednictvím České spořitelny a. s. na 

základě předložené faktury za provedené práce. V souladu s podmínkami pro poskytnutí 

dotace byla opět v řádném termínu podána  zpráva o průběhu akce. Dotace na úroky je 

poskytována  na základě smlouvy.  Tato dotace nepodléhá vyúčtování. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


