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Závěrečný účet  2007 

 

2)    Rozbor hospodaření – komentář 
 

Úvod 
 

Hlavní částí rozboru hospodaření za rok 2007 je tabulková část, která zachovává základní 

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

základní souhrnné údaje prvotně schváleného rozpočtu, konečná verze po pěti úpravách a 

skutečně dosažené hodnoty. Důležité ukazatele jsou  ještě podrobněji členěny. V komentáři 

jsou údaje popsány podrobněji a jsou uvedeny případné vazby a souvislosti  mezi příjmy a 

výdaji.   

 

 

Příjmy 
 

Celkový objem příjmů rozpočtu 2007 byl naplněn ve výši 168 593,87 tis. Kč. Objemově 

nejvýznamnější jsou příjmy daňové, potom nedaňové a kapitálové příjmy.  Kapitálové příjmy 

jsou spojeny s předem určenými výdaji. Z hlediska stability příjmů rozpočtu jsou  

nejdůležitější a nejvýznamnější  příjmy daňové a potom nedaňové. Dotační příjmy (transfery) 

byly v roce 2007 především na výkon státní správy a školství a do sociální oblasti, tyto  

dotace přímo posilují výdajovou část rozpočtu. Další dotace byly investiční, na určitý účel.  

 

Daňové příjmy 
 

Plnění celkových daňových příjmů je ve výši 105 %. Je to ovlivněno především vyššími 

příjmy objemově nejvýznamnějších daňových příjmů: daní z příjmu  fyzických osob ze 

závislé činnosti, právnických osob a daně z přidané hodnoty, přestože bylo v průběhu roku 

provedeno navýšení. Hodnota daně z příjmů právnických osob za obec je stejná i ve výdajové 

části.  

Příjmy z poplatků za využívání přírodních zdrojů byly splněny ve výši 99%, nejdůležitější 

poplatky dosáhly plánovaných hodnot.   

Příjmy z ostatních daní a poplatků (místních poplatků) a správních poplatků jsou také vyšší, 

než plánované hodnoty, ale v absolutních hodnotách se nejedná o tak významné částky jako u 

daní z příjmů. Nejvýznamnější příjem je z provozu výherních hracích přístrojů, jejich provoz 

je zpoplatněn třikrát, celková hodnota je 3 140 tis. Kč. 

Daň z nemovitostí v roce 2007 přesáhla hodnotu 3 000 tis. Kč.  

 

Nedaňové příjmy 
 

Plánované hodnoty nedaňových příjmů byly v průběhu roku navýšeny o 7 755 tis. Kč na 

hodnotu 42 029 tis. Kč, která byla překročena o 4%.  

Z příjmů z poskytování služeb a výrobků, jejichž struktura je zřejmá z tabulkové části, jsou 

nejvýznamnější příjmy z reklam v ZMČ, skutečná hodnota dosáhla 454 tis.Kč.  

Ostatní příjmy z vlastní činnosti jsou na základě smluv o zřízení věcného břemene. 

Příjmy z pronájmu pozemků byly v průběhu roku zvýšeny o dlužné částky z minulých let, 

především nájemné pod bývalým hotelem Benda.  



Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí byly splněny na 100%. Základní nájemné z 

městských bytů je v průběhu roku upravováno o předplatné nájemného, to je v případech, kdy 

dochází ke změně nájemníků v bytech, kde toto předplatné bylo v minulých letech uplatněno. 

Současně s příjmem předplatného nájemného dochází k jeho vracení. To se projevuje ve 

výdajové části.  

Nájemné z kotelen, tepelného hospodářství,  a VaK je uhrazeno v plánované hodnotě.   

Nájemné z nebytových prostor vykazuje plnění ve výši 106%. Je to dáno úhradou dlužného 

nájemného z minulých let za pronájem nebytových  prostor č. p. 109, které obhospodařuje Q 

– BYT s. r. o. a úhradou nájmu za první čtvrtletí 2008 v obecním domě, kde jsou stabilní 

nájemci jako Česká spořitelna, Bydlení a domov, Koral – bytový textil. Společnost Lumira 

uhradila nájemné ve výši 232 tis. Kč přesně podle nájemní smlouvy.  Rozdílná částka 11 tis. 

Kč je za pronájem telefonní ústředny a bezpečnostního zařízení, částka je evidována na 

položce příjmy z pronájmu movitých věcí. 

Skutečná výše úroků byla vyšší než plánovaná, především díky termínovaným účtům, odkud 

byly prostředky čerpány až v závěru roku. 

Příjmy z podílu na zisku jsou z hospodaření společnosti Q – BYT s. r. o. 

Struktura sankčních plateb je zřejmá z tabulkové části, nejvýznamnější jsou pokuty uložené 

městskou policií. 

Příjmy z prodeje majetku jsou za prodej plynového kotle z klubovny SK Záluží. 

Přijaté nekapitálové příspěvky jsou příjmy různého, víceméně nahodilého charakteru, jejich 

hodnota dosáhla 857 tis. Kč. Příjmy z bytového hospodářství jsou v tomto případě dlužné 

nájemné z minulých let a poplatky spojené s jeho vymáháním. Příjmy za nebytové 

hospodářství jsou úhrady energií od nájemců objektu č.p. 1650 (Obecní dům)  za rok 2006. 

Příjmy z činnosti místní správy  je převod pokladní hotovosti z konce roku 2006 ve výši 270 

tis. Kč, vratka přeplatku plynu za rok 2006 ve výši 17 tis. Kč a další drobné příjmy souvisící s 

rokem 2006.  

Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení byly spláceny v souladu s uzavřenými smlouvami. 

Příjmy z provozu sauny dosáhly plánované hodnoty. Vstupné z bazénu bylo vyšší než se 

plánovalo vlivem vyšší návštěvnosti bazénu. 

Příjem za sběr a svoz komunálních odpadů a využívání a zneškodňování komunálního 

odpadu je za činnosti spojené se sběrem a svozem tříděného odpadu, skla a papíru. Přímo za 

tento vytříděný odpad bylo získáno 959 tis. Kč. Dalších 37 tis. Kč bylo za prodané pytle na 

odpad v pokladně MěÚ. Jako pojistné náhrady za zničené a spálené barevné kontejnery na 

sklo a papír bylo městu pojišťovnou vyplaceno 38 tis. Kč. Ostatních 40 tis. Kč je odměna 

Krajského úřadu Středočeského kraje za 2. místo v třídění odpadu. 

Příjmy z pečovatelské služby jsou za úkony pečovatelské služby. 

 

Kapitálové příjmy  
 

Hodnota kapitálových příjmů byla v průběhu roku navýšena zejména o předpokládaný příjem 

z prodeje bytů V Prokopě. Do konce roku se předpokládané hodnoty nepodařilo naplnit. 

Prodej bytů se bude realizovat v roce 2008.  

Příspěvky na investice zahrnují především 150 tis. Kč od občanů V Prokopě  na realizaci 

plynových přípojek k jejich domům. Bylo  uzavřeno celkem 19 smluv na příspěvky.  

Příjem 3 780 tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně se nepodařilo realizovat.   

Z dalších plánovaných příjmů za prodej pozemků ve výši 4 375 tis. Kč se podařilo realizovat 

prodej v areálu Škoda za 1 897,5 tis. Kč,  v Komenského ulici za 577,5 tis. Kč. Zbývající část 

je za menší pozemky, např. pod garážemi nebo chatami.  



Další příspěvky, popřípadě dary na investiční účely, byly plánovány ve výši  230 tis. Kč, které 

zajišťuje SDH  na pořízení Opel Campo. Podařilo se jim zajistit 120 tis. Kč. Druhá polovina 

bude zajištěna v roce 2008. 

 

Transfery (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 školství a správu v hodnotách 1 

623,122 tis. Kč a  5 051,365  tis. Kč.  

Ostatní neinvestiční dotace (4116) zahrnují dotace na dávky sociální péče od MPSV ve výši 

1 499,52 tis. Kč, dotace na provoz pečovatelské služby ve výši 1 185 tis. Kč, dotace od Úřadu 

práce Praha - východ pro posílení platů na třídicí lince, celkem 46,095 tis. Kč, je určena pro 

Technické služby.  

Neinvestiční dotace od obcí (4121) byla příslušnými obcemi uhrazena ve výši 753,825 tis. 

Kč. Zahrnuje školné ve výši 681,69 tis. Kč, za poskytování úkonů pečovatelské služby ve výši 

64,135 tis. Kč  na základě smluvních vztahů a 8 tis. Kč za projednávání přestupků rovněž na 

základě uzavřených smluv. 

Neinvestiční dotace od krajů (4122) zahrnuje dotace ve výši 69,63 tis. Kč pro MDDM, pro 

ZUŠ Jana Zacha 17 tis. Kč. Dotace ve výši 191,084 tis. Kč byla určena pro Městské muzeum 

na archeologický výzkum. Pro příspěvkové organizace jsou dotace převáděny prostřednictvím 

rozpočtu města. Další dotace byly v průběhu roku pro SDH v celkové výši 64,896 tis. Kč.  

Z investičních  dotací byl určen 1 mil. Kč na rekonstrukci ulice Rumunské, 325,693 tis. Kč na  

další rozšiřování městského kamerového a dohlížecího systému a 680 tis. Kč bylo pro 

technické služby na rozšíření sběrného dvora.  

 

 

Výdaje 
 

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

výše výdajů je 172 471,15 tis.Kč, 88% plánované hodnoty. 

 

Zemědělství - veterinární péče 
 

Veterinární péče zahrnuje výdaje spojené s odchytem psů, který zajišťují k tomuto účelu 

vyškolení členové SDH. 

 

Průmyslová odvětví 
 

Doprava 
V roce 2007 bylo na budování silnic vynaloženo 32 256 tis. Kč. V průběhu roku byla z plánu 

vyřazena akce Stankovského III (úsek od kruhového objezdu k vrátnici TOS), protože pro její 

realizaci nebyly majetkově dořešeny pozemky a musí být provedena oprava kanalizace.  

Přehled o plánovaných akcích a o finančním plnění dává tabulková část. Z plánovaných akcí 

byly uskutečněny všechny až na rekonstrukci úseku ulice Stankovského IV. Akce bude 

dokončena na jaře roku 2008. Jednak opět byly problémy s vlastnictvím pozemků a navíc 

nastaly nepříznivé klimatické podmínky pro realizaci stavby.   



Dalších 623 tis. Kč bylo vynaloženo na zpracování projektové dokumentace, např. projekt 

ulice Masarykova v hodnotě 92 tis. Kč, Stankovského 3. etapa 148 tis. Kč, Stankovského 4. 

etapa 192 tis. Kč, lokalita U kovárny a CMC 105 tis. Kč. 

Na záležitosti pozemních komunikací bylo vydáno  celkem 3 760 tis. Kč. V roce 2007 byla 

provedena oprava aleje a chodníků v Jiřině v blízkosti nové zastávky ČD v hodnotě 1 574 tis. 

Kč. V tabulkové části je akce uvedena ve skutečném plnění jako oprava, nikoli jako investice, 

jak bylo původně v rozpočtu plánováno. S tím souvisí i přístřešek na kola v hodnotě 80 tis. 

Kč. Jako investiční akce byla dokončena stezka pro pěší a cyklisty do Lázní Toušeň, první i 

druhá etapa. Cyklostezka propojující sídliště V Prokopě s ulicí Stankovského je realizovaná 

jako součást akce Stankovského IV. V roce 2007 nebylo vydáno stavební povolení. 

Signalizace na silnici 245 u prodejny Plus - Discount byla provedena za 493 tis. Kč. Je 

uvedena v části silnice.   

Výdaje na projekty byly malé, nejvýznamnější projekt na lávku přes Labe v hodnotě 175 tis. 

Kč byl proveden, ale úhrada byla až v únoru 2008. 

Na provoz veřejné silniční dopravy, autobusové linky 405, 412 a 443,  město vydalo formou 

příspěvku 401 tis. Kč.  

 

Vodní hospodářství 
V roce 2007 byly výdaje do oblasti vodního hospodářství relativně nízké, jen 4 910 tis. Kč, a 

prakticky vše bylo vynaloženo na odpadní vody, tedy na kanalizace. Plánované opravy v ulici 

Zahradní a Rumunská byly provedeny. Úhrada prací byla v lednu 2008.  

Z investičních akcí byly zrealizována kanalizace v lokalitě Sedlčánky – sever, konečná 

faktura bude vystavena v roce 2008,  a kanalizace v chatové oblasti v Sedlčánkách. 

 

Služby pro obyvatelstvo 
 

Tato část rozpočtu zahrnuje v převážné míře provozní výdaje pro  příspěvkové organizace  

města, výdaje na sportovní zařízení a další výdaje zajišťující provoz města jak po stránce  

technicko hospodářské, tak i po stránce kulturní.  Z celkového objemu 84 881 tis. Kč byly 

příspěvky příspěvkovým organizacím města  ve výši 43 180 tis. Kč. Všechny rozhodující 

hodnoty jsou zřejmé z tabulkové části. 

 

Vzdělání 
Výdaje pro obě mateřské školy  zahrnovaly především příspěvek na provoz. Součástí MŠ 

Rumunská je i objekt č.p. 1586 v ulici J.A. Komenského, který byl zrekonstruován za  994   

tis. Kč. V roce 2008 bude samostatnou mateřskou školou. Projektová dokumentace v celkové 

hodnotě 1 314 tis. Kč byla na plánovanou rekonstrukci MŠ Rumunská v hodnotě 613 tis. Kč a  

na dostavbu MŠ J.A. Komenského ve výši 700 tis. Kč. 

Výdaje pro základní školy byly ve výši 8 397 tis. Kč. Kromě příspěvků byla uhrazena splátka 

odvodu. V ZŠ Komenského byly provedeny opravy menšího charakteru za 385 tis. Kč.  

Drobné příspěvky byly poskytnuty speciální základní škole a gymnáziu. 

Celkové výdaje pro ZUŠ byly v hodnotě 973 tis. Kč. Kromě příspěvku to byla ještě krajská 

dotace 17 tis. Kč na krajská kola soutěží a přehlídek. Investiční výdaj 170 tis. Kč byl určen na 

ozvučení sálu ZUŠ. 

Městské knihovně, Městskému muzeu a Kulturnímu domu byly poskytnuty příspěvky na 

provoz v plánované výši. Městskému muzeu byl příspěvek na provoz v průběhu roku navýšen 

o 60 tis. Kč. Součástí celkové hodnoty příspěvku je i převod dotace na archeologický výzkum. 

Dalších 50 tis. Kč bylo zaplaceno za elektrickou energii a poplatky za připojení elektroměrů  

Městského muzea. 

 



 

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

prostředky ve výši 1 149 tis. Kč. Z toho 392 tis. Kč na další rozvoj městského informačního 

systému. Za reklamu a propagaci města nejrůznějšími způsoby, výstavy, pohlednice, 

publikace, bylo vydáno 137 tis. Kč. Na zkvalitnění a servis webových stránek města bylo 

určeno 26 tis. Kč. Na spolupráci se zahraničními městy Trescore a Rüti bylo určeno celkem 

91 tis. Kč. Za koncert Léto s Lucií bylo zaplaceno 65 tis. Kč a  za koncert pořádaný MDDM 

55 tis. Kč. Dalších 101 tis. Kč bylo zaplaceno prognózu vývoje obyvatel.   Na akce spojené 

s adventem, s rozsvícením vánočního stromu bylo vynaloženo 233 tis. Kč. V tom je zahrnuto i 

68 tis. Kč za vánoční koncert. 

Na obnovu památek bylo vynaloženo 17 tis. Kč. Jedná se o opravu božích muk  

v Sedlčánkách.  

Výdaje na rozhlas a TV  byly za opravu  bezdrátového rozhlasu.   

Tisk a distribuce ZMČ byly v hodnotě 608 tis. Kč. Tyto výdaje byly  přibližně  ze tří čtvrtin 

financovány prostředky získanými za reklamy v ZMČ. 

Výdaje na ostatní záležitosti kultury byly v celkové výši  546 tis. Kč. Z toho 38 tis. Kč výdaje 

matriky na vítání občánků. Ostatní výdaje mají dotační charakter. Dotace sociálního 

charakteru spravované odborem SVaZ byly  vyplaceny ve  výši 298 tis. Kč  v následují 

skladbě: Farní charita Neratovice 179,3 tis. Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených 50 

tis. Kč, Červený kříž 4,5 tis. Kč, Domov mládeže Chotětice 5 tis. Kč, podpora seniorů celkem 

57 tis. Kč, např. formou úhrady autobusu na různé zájezdy, setkání, květinové gratulace. Dále 

Centrum pro zdravotně postižené 2 tis. Kč. 

Dotace  spravované odborem ŠIK  byly  poskytnuty  ve výši 180 tis. Kč, z toho  Občanské 

sdružení Sedlčánky 14,7 tis. Kč, OV v Záluží 10 tis. Kč, ČSCH 15 tis. Kč, Český svaz včelařů 

10 tis. Kč, Mateřské centrum 20 tis. Kč, Junák 40 tis. Kč,  SDH 10 tis. Kč, OS Sojka 10 tis. 

Kč, Spolek  přátel MM 20 tis. Kč, Klub přátel J. Zacha 20 tis. Kč, Mykologický kroužek 10 

tis. Kč. 

 

Tělovýchova 
Výdaje na tělovýchovu jsou výdaje na  provoz sauny a bazénu a dotace sportovním 

subjektům. Plánové hodnoty výdajů na provoz těchto sportovních zařízení byly během roku 

upraveny s ohledem na výdaje za energie. Na podporu sportovních oddílů bylo plánováno 1 

050 tis. Kč. Na základě požadavků bylo rozděleno 932 tis. Kč formou dotací.  Dotace byly 

rozděleny následovně: SK Union 267 tis. Kč, FBK 46 tis. Kč, 1. ČKPV 104 tis. Kč, Tenisový 

klub 73 tis. Kč, florbalový klub Orka  72 tis. Kč,  VSC 108 tis. Kč, TJ Spartak 183 tis. Kč, 

Sportovní aerobik 20 tis. Kč, florbalový klub Crazy  - Frog 32 tis. Kč, SK Záluží 20 tis. Kč, 

Sokol Sedlčánky 2,4 tis. Kč, turnaj Bohuslav Gambrinus cup 3 tis. Kč a turnaj První smeč 2 

tis. Kč. Za znalecký posudek pro SK Záluží byly zaplaceny 3 tis. Kč. 

   

Využití volného času 
Tato část rozpočtu obsahuje výdaje na dětská hřiště, Městský dům dětí a mládeže a chatu Huť. 

Výdaje na dětská hřiště zahrnují výdaje na nákup nového písku do  pískovišť, na hlídání a 

revize dětských hřišť tak, aby byly dodržovány stále se zpřísňující hygienické a bezpečnostní 

předpisy. V hodnotě 481 tis. Kč bylo vybudováno nové dětské hřiště v areálu MŠ Přístavní. 

Celkové výdaje na MDDM dosáhly 2 202 tis. Kč. Jde především  o příspěvek na provoz 

MDDM ve výši 2 110 tis. Kč a krajské dotace v celkové hodnotě 69,63 tis. Kč na pořádání 

soutěží. Příspěvek na provoz byl MDDM poskytnut na jeho žádost o 140 tis. Kč nižší, ty byly 

určeny na  údržbu MDDM, která se nerealizovala. 

Celkové výdaje na provoz objektu Huť jsou  v souladu s plánovanými hodnotami. 



 

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

Takto bylo vyčerpáno 157 tis. Kč, především pro  OS Semiramis, které se zabývá terénní 

prací a  prevencí před drogami.  

Dotace 106 tis. Kč byla určena pro nemocnici v Brandýse nad Labem na provoz pohotovostní  

služby. 

 

Bydlení, komunální služby 
Půjčky z FRB byly čerpány jen ve výši 2 130 tis. Kč. 

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

výdaje na správu bytového fondu. Při tvorbě plánu rozpočtu se předpokládal snížený počet 

bytů jejich prodejem, který se ale neuskutečnil v předpokládaném rozsahu a období. Opravy 

bytového fondu byly provedeny  v hodnotě 3 705 tis. Kč. Na plánované investice bylo vydáno 

3 987 tis. Kč. Z toho byla rekonstrukce  domu č. p. 1581 v hodnotě 572 tis. Kč a rekonstrukce 

výtahu domu č. p. 1628 v hodnotě 767 tis. Kč. Výměna oken a dveří domů č. p. 1444, 1445, 

1170, 1172 a 501 ve výši 2 061 tis. Kč. Rekonstrukce střech domů č. p. 1177 a 1178 byla ve 

výši 587 tis. Kč. 

Výdaje nebytového hospodářství jsou čerpány v hodnotě 266 tis. Kč vlivem nižších výdajů na 

elektrickou energii. Tyto výdaje jsou zejména za objekt Obecního domu, bývalé školy 

v Sedlčánkách, hasičské zbrojnice v Sedlčánkách. 

Z původně plánovaných akcí veřejného osvětlení bylo realizováno osvětlení cyklistické 

stezka do Lázní Toušeň. Ostatní akce nebyly provedeny, protože jsou vždy podmíněny 

investiční činností ČEZ Distribuce, za těchto předpokladů jsou zařazovány do plánu rozpočtu. 

Osvětlení v lokalitě Sedlčánky sever bylo provedeno, úhrada se přesunula do roku 2008.  

Výdaje na  pohřebnictví nebyly v roce 2007 žádné. Veškeré výdaje spojené s provozováním 

hřbitova jsou výdaje Technických služeb v rámci jejich rozpočtu. 

Výdaje na výstavbu inženýrských sítí byly v roce 2007 minimální, z investičních výdajů to 

bylo 10 tis. Kč na pořízení rozvaděče pro lokalitu 83 rodinných domků v Sedlčánkách.  

Výdaje  na  zásobování  teplem  byly vynaloženy především  na rekonstrukci topných kanálů 

pro kotelnu K 20  v následně zrekonstruované Rumunské ulici.  

Výdaje na územní plánování a  na územní rozvoj nebyly vynaloženy. 

Výdaje na komunální  služby byly čerpány ve výši 94 % plánované hodnoty, nebyla 

vyčerpána plánovaná hodnota na nákup pozemků do vlastnictví města. Největší položkou byl 

tradičně příspěvek  na  činnost  Technických  služeb  ve  výši 22 056,095 tis. Kč včetně  

dotace na posílení platů na třídicí lince od Úřadu práce Praha východ. Původně plánovaný 

příspěvek pro TS byl z důvodů daňové optimalizace snížen o 1 mil. Kč, který byl převeden 

formou dotace  přímo do investičního fondu TS. Platby daní v hodnotě 185 tis. Kč byly 

výdaje na platby daní z převodu nemovitostí za koupené pozemky. Vratka dotace veřejným 

rozpočtům ve výši 320 tis. Kč je v důsledku toho, že nebyl postaven a zkolaudován příslušný 

počet bytových jednotek v lokalitě Třebízského II do stanoveného termínu 5.1.2008. 

 

Ochrana životního prostředí 
Větší část výdajů byla vynaložena na sběr a svoz komunálních odpadů prostřednictvím 

firem, které na území města působí.  

Výdaje na péči o veřejnou zeleň byly vyčerpány ve výši 2 076 tis. Kč. 57 % z této částky bylo 

vynaloženo na sekání trávy dodavatelským způsobem, celkem 1 189 tis. Kč. Na výsadbu 

nových stromů bylo vynaloženo 101 tis. Kč,  na ošetření stromů a dřevin 708 tis. Kč,  dalších 

48 tis. Kč bylo určena odborné posudky. Na projekty a studie  bylo určeno 78 tis. Kč. Nové  

stromy byly vysazeny v parku u městské knihovny. Další plánované výsadby stromů nebyly 



provedeny. Jednalo se o ulice Rumunská,  Stankovského III, kde budou rekonstrukce, na které 

výsadby stromů navazují, realizovány. 

 

Sociální věci 
 

Výdaje na dávky a podpory jsou hrazeny ze státní dotace. Výše dávek odráží potřeby občanů. 

Výdaje na pečovatelskou službu byly v roce 2007 dotovány 1 185 tis. Kč ze státního 

rozpočtu. Z rozpočtu města bylo vynaloženo 894 tis. Kč. V příštích letech se tento poměr 

bude pravděpodobně měnit. Výdaje na ostatní činnosti a služby jsou na klub důchodců.  

 

Obrana, bezpečnost 
 

Tyto výdaje jsou v souladu s plánovanými hodnotami. Výdaje na ochranu obyvatelstva jsou 

za náhradní ubytování obyvatel domu č.p. 1653 a 1654 po požáru. Navýšení rozpočtu městské 

policie bylo v důsledku rozšiřování MKDS. Navýšení rozpočtu požární ochrany bylo 

důsledkem nákupu nových aut, Opel Campo a nová cisterna Tatra 815 CAS 32, která  bude 

splácena do května 2008.   

 

Všeobecná správa a služby 
 

Výdaje na státní správu a samosprávu jsou jako celek 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 5 051,365 tis. Kč, kterou město dostává společně s dotací na a školství 

prostřednictvím krajského úřadu průběžně v jednotlivých měsících. Výdaje na zastupitelstva 

obcí jsou překročeny proti plánu o výši odměny uvolněného radního města v době od 1. 3. do 

31. 5. 2007. Výdaje na činnost místní správy jsou vyšší o 2 % nárůstem počtu zaměstnanců 

MěÚ. 

 

Finanční operace 
Tato část rozpočtu zahrnuje výdaje z finančních operací ve výši 1 158 tis. Kč, z toho jsou 

výdaje spojené s úhradou úroků z úvěrů a půjček ve výši 1 072 tis. Kč a  úhrady za vedení 

značného počtu účtů města ve výši 86 tis. Kč. Dále to jsou služby peněžních ústavů, v tomto 

případě pojištění majetku města, především nemovitého, ve výši 470 tis. Kč. Finanční 

operace, daň z příjmů obce za rok 2006, není skutečný výdaj, stejná hodnota je i v příjmové 

části rozpočtu.     

Rezerva, která je nutnou součástí plánu rozpočtu, 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. Příjmovou část tvoří především zůstatky na účtech z předešlého roku  a 

přijaté úvěry a půjčky v běžném  roce. V roce 2007 město nepřijalo žádné půjčky nebo úvěry. 

Hodnota stavu účtů byla k 1. lednu  2007 36 398,82 tis. Kč, tato hodnota klesla ke konci roku 

2007 o 13 530 tis. Kč proti stavu na počátku roku. Je to dáno zejména čerpáním prostředků na 

zvláštních účtech, kde byly soustředěny finanční prostředky na investice, např. na budování 

technické infrastruktury v nových obytných zónách.  



Výdajovou část tvoří  splátky úvěrů a půjček. Přehled o splacených úvěrech a půjčkách  dává 

tabulková část, celkem splátky dosáhly hodnoty 9 653 tis. Kč.  

Jako celek je hodnota financování za rok 2007 kladná,  to znamená, že výdaje byly vyšší než 

příjmy o 3 877,28 tis. Kč, jak je zřejmé z tabulky rekapitulace. Souvisí to s investiční činností, 

jak již bylo uvedeno výše, na kterou byly finanční zdroje soustředěny v předešlých letech a 

v roce 2007 byly ve velké míře  čerpány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěrečný účet  2007 

 

 

3)  Vyúčtování finančních vztahů 

 
 

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

dotace v hodnotách tak, jak byly zaúčtovány do 31. 12. 2007. V sloupci „vráceno“ jsou 

uvedeny hodnoty, které byly vráceny poskytovatelům po vyúčtování dotací k 31. 12. 2007. 

Skutečné vrácení nevyužitých částí dotací bylo provedeno  počátkem roku 2008. 

Z dotace 50 tis. Kč na zavedení pracoviště Czech Point  bylo počátkem roku vráceno 6,54 tis. 

Kč.  

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

parametrů.  

Dotace na dávky sociální péče  je poskytována zálohově a podléhá vyúčtování vždy. 

Vyúčtování je prováděno počátkem následujícího roku. Byl zaveden nový systém dávek 

sociální péče, proto je hodnota dotace menší než v uplynulých letech. Přesto bylo po 

vyúčtování počátkem roku 2008 vráceno 58,762 tis. Kč.  Dotace na nově ustanovenou 

pečovatelskou službu byla ve výši 1 185 tis. Kč.  

Neinvestiční dotace Úřadu práce Praha – východ byla určena pro Technické služby 

Čelákovice ve výši 46,095 tis. Kč. Dotace byla  převáděna měsíčně. 

Neinvestiční dotace od obcí zahrnuje školné od obcí, jejichž děti navštěvují  obě školy města. 

Jsou na úhradu provozních výdajů obou škol. Dále dotace na pečovatelskou službu a 

projednávání přestupků. Dotace jsou převáděny na základě vyúčtování MěÚ Čelákovice. 

Neinvestiční dotace od krajů byly pro MDDM na zajištění soutěží. Rovněž tak dotace pro 

ZUŠ Jana Zacha. Tyto dotace podléhaly vyúčtování, ale to bylo provedeno již v roce 2006. 

Dotace pro SDH mají různý charakter, největší byla dotace na pořízení radiostanice. Dotace 

pro Městské muzeum byla určena na archeologický výzkum.  

Investiční dotace byla především na rekonstrukci ulice Rumunské ve výši 1 mil. Kč. Dotace 

na úroky je poskytována  na základě podmínek Smlouvy o poskytování státní finanční 

podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby pro dům Sedláčkova č.p. 109.  Tato dotace 

nepodléhá vyúčtování, protože je poskytována v hodnotách daných podmínkami smlouvy, 

které město nemůže nijak ovlivnit. Další dotace byla na rozšíření městského kamerového a 

dohlížecího systému.  

Investiční dotace od Středočeského kraje byla určena pro Technické služba na rozšíření 

separačního dvora. 

 

 

 

 


