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Závěrečný účet  2008 

 

2)    Rozbor hospodaření – komentář 
 

Úvod 
 

Hlavní částí rozboru hospodaření za rok 2008 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 šesti 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 2008 byl naplněn ve výši 205 740,56 tis. Kč. Objemově 

nejvýznamnější jsou jako každý rok příjmy daňové, potom nedaňové a kapitálové příjmy.  

Kapitálové příjmy jsou spojeny s předem určenými investičními výdaji v daném roce nebo 

v letech příštích. Z hlediska stability příjmů rozpočtu jsou  nejdůležitější a nejvýznamnější  

příjmy daňové a potom nedaňové. Dotační příjmy (transfery) byly v roce 2008 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 99 %. Je to ovlivněno především 

nejvýznamnějšími daňovými příjmy z DPH. Plánovaná hodnota pro rok 2008 byla založena 

na předpokladu růstu daňového výnosu v roce 2008, celkový výnos byl však jen o 248 tis. Kč 

vyšší než v předchozím roce. Daňové příjmy z daní z příjmů naopak vykazovaly velmi 

pozitivní plnění, zejména daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, u 

které bylo v průběhu roku provedeno radikální 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 84%. V tomto případě 

nebyla naplněna hodnota poplatku za uložení  odpadů, kde byly společností TOSMET 

vykazovány jednak nižší měsíční hodnoty než v roce 2007 a jednak nebyl splácen dluh 

z minulých let. Překročení plánované hodnoty poplatku za komunální odpad je dáno 

vymáháním dlužných plateb za uplynulé roky. 

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, správní a místní poplatek a výtěžek z provozu VHP, celková hodnota je 

3 329 tis. Kč. 

Daň z nemovitostí v roce 2008 dosáhla hodnoty 2 925 tis. Kč.  

 

 

 

 



Nedaňové příjmy 
 

Plánované hodnoty nedaňových příjmů byly v průběhu roku navýšeny o 4 006 tis. Kč na 

hodnotu 43 249 tis. Kč, která byla překročena o 3%. Největší objem navýšení, 1 853 tis. Kč, 

byl v oblasti pronájmu nemovitého majetku. 

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

nejvýznamnější příjmy z reklam v ZMČ, skutečná hodnota dosáhla 589 tis.Kč. Příjmy 

z činnosti místní správy jsou poskytování služeb Czech Point.  

Příjmy z prodeje zboží jsou za prodej kalendářů a čísel popisných. 

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

Příjmy z pronájmu pozemků dosáhly hodnoty plnění 91%. Nedoplatky jsou vymáhány 

standardním způsobem. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí byly splněny na 100%. Nájemné z VaK zahrnuje 

schválenou výši nájemného na rok 2008 a dodatečné nájemné za předchozí rok, a to na 

základě výsledků hospodaření. 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, je uhrazeno v plánované hodnotě.  Nájemné 

z nebytových prostor vykazuje plnění ve výši 96%. Společnost Lumira uhradila dlužnou 

částku počátkem roku 2009. V případě obecního domu, kde jsou stabilní nájemci jako Česká 

spořitelna, Bydlení a domov, Koral – bytový textil je nižší plnění dáno jednak tím, že nájemce 

Bydlení a domov zaplatil nájemné na 1. čtvrtletí 2008 ještě v roce 2007, jednak nezaplacením 

nájmu za chladírenské prostory. V tomto případě se postupuje při vymáhání dlužné částky 

standardním způsobem.  Ostatní nájem nebytových prostorů  jsou drobné nájmy např. za 

garáž pronajatou České poště nebo stánek novin a časopisů na náměstí.   

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

byly v průběhu roku ukládány kapitálové prostředky. 

Příjmy z podílu na zisku jsou z hospodaření společnosti Q – BYT s. r. o. v roce 2007. 

Struktura sankčních plateb je zřejmá z tabulkové části, nejvýznamnější jsou, stejně jako 

v roce 2007,  pokuty uložené městskou policií. 

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

hodnota dosáhla 586 tis. Kč. Příjmy z bytového hospodářství jsou v tomto případě dlužné 

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

hospodářství jsou úhrady energií od nájemců objektu č.p. 1650 (Obecní dům)  za rok 2007. 

Příjmy z činnosti místní správy jsou  drobné příjmy souvisící s rokem 2007, např. vratky 

výdajů z minulých let.  

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

Příjmy z provozu sauny překročily plánovanou hodnotu o 10 %.  Vstupné z bazénu také 

překročilo upravenou plánovanou hodnotu. Vstupné bylo vyšší než se plánovalo vlivem vyšší 

návštěvnosti bazénu. 

Plánovaná hodnota za využití rekreační chaty byla odvozena od výsledků roku 2007. 

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 1 008 tis. Kč. Dalších 36 tis. Kč bylo zaplaceno občany  

v pokladně MěÚ za prodané pytle na ukládání odpadu. Pytle nahrazují nádoby na odpad a 

prodané množství odráží potřeby občanů.  Ostatních 40 tis. Kč je odměna od Ekokomu za 2. 

místo v třídění odpadu. 



Příjmy z pečovatelské služby jsou za úkony pečovatelské služby. Předpokládaná plánovaná 

hodnota byla navýšena, ale skutečnost dosáhla ještě vyšších hodnot, vlivem zájmu o tuto 

službu. 

 

Kapitálové příjmy  
 

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

z prodeje pozemků, zejména na náměstí. Předpokládané hodnoty se nepodařilo naplnit 

zejména proto, že prodej pozemků na náměstí se v roce 2008 nepodařilo realizovat.  

Příspěvky na investice zahrnují především 106 tis. Kč od občanů na budování vjezdů. Další 

příspěvky na investice ve výši 68 tis. Kč byly od občanů V Prokopě na plynové přípojky. 

Příjmy z prodeje bytů V Prokopě a bytů domu Rumunská č.p. 1455 a 1456 se podařilo 

zrealizovat  na úrovni 98% plánované hodnoty. Byly zaplaceny ceny za  75 bytů. 

Příjem 4 011 tis. Kč je za prodej pozemků v průmyslové zóně a s tím je spojený příspěvek ve 

výši 300 tis. Kč na investice.   

Další plánované příjmy za prodej pozemků ve výši 9 507 tis. Kč byly za prodej pozemků 

především na náměstí. Jak už bylo výše uvedeno, prodej pozemků na náměstí se v roce 2008 

nerealizoval. Realizované příjmy ve výši 1 927 tis. Kč jsou zejména za prodej pozemků pod 

ubytovnou u nákladové vrátnice TOS , 1 378 tis. Kč, dále např. prodej pozemků Tenisovému 

klubu.  

Další příspěvky, popřípadě dary na investiční účely, byly plánovány ve výši  130 tis. Kč, které 

zajišťuje SDH  na pořízení Opel Campo. Ve skutečnosti se podařilo soustředit 40 tis. Kč. 

 

Transfery (Dotace) 
 

Přehled o členění dotací a o jejich celkových hodnotách dává tabulková část. Úplný podrobný 

přehled je uveden v části vyúčtování finančních vztahů. 

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4111) byly určeny na výkon stání správy, 

561,193 tis. Kč, a na zajištění voleb do krajských zastupitelstev ve výši 355,4334 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4112) je na školství a správu v hodnotách 1 

729,400 tis. Kč a  5 389,300  tis. Kč.  

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

výši 1 290 tis. Kč a  dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 1 140 tis. Kč.  

Neinvestiční převody z Národního fondu (4118) je dotace z tzv. Norských fondů, která byla 

městu poskytnuta na studii proveditelnosti na projekt Modernizace mateřské školy a kuchyně 

v Čelákovicích. Jedná se o MŠ J. A. Komenského. Studie byla zpracována  již v roce 2007.  

Neinvestiční transfery od obcí (4121) byly příslušnými obcemi uhrazeny ve výši 739,244 tis. 

Kč. Zahrnuje školné ve výši 637,7 tis. Kč, za poskytování úkonů pečovatelské služby ve výši 

59,4 tis. Kč  na základě smluvních vztahů a 18 tis. Kč za projednávání přestupků rovněž na 

základě uzavřených smluv, 20 tis. Kč za zajištění požární ochrany a 4,1 tis. Kč za provedení 

odchytu psů. 

Neinvestiční transfery od krajů (4122) zahrnují dotace v celkové  výši 70,12 tis. Kč pro 

MDDM. Pro SDH dotace v celkové výši 64,176 tis. Kč. Dotace pro městskou knihovnu ve 

výši 45 tis. Kč byla určena na  rozšíření vybavení PC v rámci grantu Knihovna v proměnách 

času. Pro Městské muzeum byla určena dotace ve výši 153,369 tis. Kč na archeologický 

výzkum. Pro příspěvkové organizace jsou dotace převáděny prostřednictvím rozpočtu města.  

Z investičních  dotací  bylo určeno 500 tis. Kč na druhou etapu rekonstrukce veřejného 

osvětlení Za Dráhou.  

 

 



Výdaje 
 

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

skutečná výše výdajů je 196 605,63 tis.Kč, 87 %  plánované hodnoty. 

 

Zemědělství - veterinární péče 
 

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

vyškolení členové SDH. Od roku 2009 tuto činnost převezme městská policie. 

 

Průmyslová odvětví 
 

Doprava 
V roce 2008 bylo na budování a rekonstrukce silnic vynaloženo 32 343 tis. Kč. Přehled o 

plánovaných a realizovaných  akcích a o finančním plnění dává tabulková část. Mezi 

nejvýznamnější akce patří rekonstrukce ulice Na Stráni, Stankovského IV a investice 

v lokalitě Sedlčánky  - jih a Družstevní. Rekonstrukce ulic Na Stráni a Rumunská jsou 

rozděleny podle charakteru činností v návaznosti na metodiku rozpočtové skladby do dvou 

částí rozpočtu. Dalších 1 221 tis. Kč bylo vynaloženo na zpracování projektové dokumentace 

pro připravované investiční akce v následujících letech. 

Na záležitosti pozemních komunikací bylo vydáno  celkem 4 321 tis. Kč. V naprosté většině 

se jedná opět o investiční výdaje. Jedná se výdaje na rekonstrukce především chodníků ulic 

Na Stráni a Rumunská. 

Výdaje na projekty dosáhly hodnoty 396 tis. Kč.  

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

příspěvku 301 tis. Kč.  

 

Vodní hospodářství 
V roce 2008 byly výdaje do oblasti vodního hospodářství opět relativně nízké, jen 4 385 tis. 

Kč. Byla uhrazena oprava  vodovodu v ulici Stankovského ve výši 348 tis. Kč, která  byla ale 

provedena již v roce 2007. Další opravy vodovodů byly provedeny  v Sedlčánkách. Nový 

vodovod byl proveden v ulici Lidická.  

Převážná část výdajů na odpadní vodu byla vynaložena na opravy kanalizací v ulicích  

Zahradní, Rumunská, Stankovského, Rybářská, za opravy zákopových souprav 

v Sedlčánkách.  Za 144 tis. Kč byla provedena oprava čerpadel na ČOV.  

Jen 908 tis. Kč bylo určeno investice a z toho polovina na projekty.  Investiční výdaje byly za 

akce realizované již v roce 2007, doplatek za  kanalizaci v lokalitě Sedlčánky – sever a 

kanalizaci v chatové oblasti v Sedlčánkách. Kanalizace Ve Skále byla v roce 2008 provedena 

z větší části, úhrada až po dokončení v roce 2009. Realizace dešťové kanalizace na 

Masarykově ulice bude v roce 2009.  

 

Služby pro obyvatelstvo 
 

Tato část rozpočtu zahrnuje v převážné míře příspěvky na provozní výdaje pro  příspěvkové 

organizace  města, 43 % z hodnoty výdajů této části rozpočtu. Další výdaje na sportovní 

zařízení a výdaje zajišťující provoz města jak po stránce  technicko - hospodářské, tak i po 

stránce kulturní.  Všechny rozhodující hodnoty jsou zřejmé z tabulkové části. 

 

 



Vzdělání 
Výdaje pro tři  mateřské školy  zahrnovaly především příspěvek na provoz pro MŠ Přístavní a 

Rumunská. Nová mateřská škola J. A. Komenského byla jako nová příspěvková organizace 

ustanovena v polovině roku, její příspěvek 100 tis. Kč odpovídal rozsahu její činnosti 

v prostorách ZŠ J. A. Komenského. Pro tuto novou mateřskou školu se v roce 2008 začal 

rekonstruovat objekt č. p. 1586 v ulici J. A. Komenského. V roce 2008 bylo vynaloženo 11 

537 tis. Kč z celkové hodnoty 29 999,7 tis. Kč. 

Výdaje pro základní školy byly ve výši 10 005,90 tis. Kč. Kromě příspěvků byla uhrazena 

poslední  splátka odvodu. V ZŠ Kostelní  byly provedeny investice  menšího rozsahu  za 441 

tis. Kč.  

Gymnáziu byly určeny výdaje ve výši 168 tis. Kč, z toho 80 tis. Kč  na zajištění spolupráce s 

italským městem Trescore, 16 tis. Kč formou příspěvku na zajištění konference gymnázií a 75 

tis. Kč bylo vynaloženo  na opravy prostor gymnázia. 

Celkové výdaje pro ZUŠ byly v hodnotě 890 tis. Kč. Kromě příspěvku to bylo 90 tis. Kč na 

studii plánované dostavby školy. 

 

 

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

provoz v plánované výši. Městská knihovna získala dotaci Krajského úřadu Středočeského 

kraje na  rozšíření vybavení PC a na objektu byly prováděny drobné opravy. Městskému 

muzeu byl příspěvek na provoz v průběhu roku navýšen o 148,30 tis. Kč. Městské muzeum 

bylo rovněž příjemcem dotace určené na archeologický výzkum. Dalších 27 tis. Kč bylo 

zaplaceno za přezkum hospodaření městského muzea. V prostorách kulturního domu byla 

provedena rekonstrukce části kluboven, které využívá městský dům dětí a mládeže  pro 

mimoškolní činnosti dětí.  

Na záležitosti kultury byly vynaloženy prostředky ve výši 1 054 tis. Kč. Za publikace, 

propagační materiály a reklamu  bylo vydáno 76 tis. Kč. Za nové informační vitríny 203 tis. 

Kč. Na další rozšíření informačního systému  bylo vynaloženo 218 tis. Kč. Za tradiční jarní 

koncert v KD bylo zaplaceno 50 tis. Kč a  za koncert pořádaný MDDM rovněž 50 tis. Kč.   

Na akce spojené s adventem, s rozsvícením vánočního stromu bylo vynaloženo 113 tis. Kč. 

Dalších 50 tis. Kč za vánoční koncert. 

Na obnovu památek, kapličku v Jiřině, bylo vynaloženo 22 tis. Kč.  

Rozšíření bezdrátového  rozhlasu nebylo realizováno.   

Tisk a distribuce ZMČ byly v hodnotě 617  tis. Kč. Příjem z reklam v ZMČ dosáhl hodnoty 

589 tis. Kč. 

Výdaje na ostatní záležitosti kultury byly v celkové výši  793 tis. Kč. Z toho 45 tis. Kč výdaje 

matriky spojené se svatbami a s vítáním občánků. Ostatní rozhodující výdaje mají dotační 

charakter. Dotace sociálního charakteru spravované odborem SVaZ byly  vyplaceny ve  výši 

332,2 tis. Kč  v následují skladbě: Farní charita Neratovice 200 tis. Kč, Smíšená organizace 

zdravotně postižených Čelákovice 52,8 tis. Kč, Červený kříž 5,5 tis. Kč, Domov mládeže 

Chotěšice 5 tis. Kč, Centrum služeb pro zdravotně postižené 2 tis. Kč, Klub důchodců DV ZV 

TOS 3 tis. Kč, podpora seniorů celkem 63,9 tis. Kč, např. formou úhrady autobusu na různé 

zájezdy, setkání, dary, květinové gratulace. 

Dotace  spravované odborem ŠIK  byly  poskytnuty  ve výši 405 tis. Kč, z toho  Občanské 

sdružení Dlouhá cesta  10 tis. Kč, OV v Záluží 15 tis. Kč, ČSCH 30 tis. Kč, Český svaz 

včelařů 20 tis. Kč, Mateřské centrum 30 tis. Kč, Junák 70 tis. Kč,  SDH Čelákovice 10 tis. Kč, 

SDH Sedlčánky 6 tis. Kč, OS Sojka 10 tis. Kč, Spolek  přátel MM 40 tis. Kč, Klub přátel J. 

Zacha 60 tis. Kč, Spolek pro varhaní hudbu 30 tis. Kč, Mykologický kroužek 10 tis. Kč, 



Labyrint 60 tis. Kč, na pořádání VI. ročníku Mistrovské soutěže o nezdatnější mládež a školu  

bylo poskytnuto 4 tis. Kč. 

 

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

sportovním subjektům. Plánové hodnoty výdajů na provoz těchto sportovních zařízení nebyly 

překročeny. Výdaje těchto zařízení jsou přibližně ze dvou třetin zajištěny příjmy z jejich 

činnosti. Další výdaje na sportovní zařízení byly určeny zejména na realizaci minihřiště 

s umělým povrchem na stadionu v hodnotě 1 414 tis. Kč.  Na podporu sportovních oddílů 

bylo vynaloženo  1 032 tis. Kč. Z toho formou dotací na podporu činnosti 1 013 tis. Kč. Na 

základě požadavků bylo sportovních subjektů byla tato částka rozdělena následovně:  SK 

Union 266 tis. Kč a dalších 15 tis. Kč na turnaj Pohár starosty, FBK 32 tis. Kč, 1. ČKPV 120 

tis. Kč, Tenisový klub 66 tis. Kč, florbalový klub Orka  57 tis. Kč,  VSC 113 tis. Kč, TJ 

Spartak 203 tis. Kč, Aerobik studio 76 tis. Kč, florbalový klub Crazy  - Frog 38 tis. Kč, 

Nohejbalový klub 8 tis. Kč, SK Záluží 20 tis. Kč, Sokol Sedlčánky 13,8 tis. Kč, turnaj 

Bohuslav Gambrinus cup 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 hygienické a bezpečnostní předpisy. 

V hodnotě 800 tis. Kč bylo vybudováno nové dětské hřiště v areálu MŠ Rumunská.  

Celkové výdaje na MDDM dosáhly 3 400 tis. Kč. Jde především  o příspěvek na provoz 

MDDM ve výši 2 513 tis. Kč a krajské dotace v celkové hodnotě 70,10 tis. Kč na pořádání 

soutěží. Investiční výdaje ve výši 811 tis. Kč byly určeny na rekonstrukci chat letního tábora 

v Miličíně.  

Celkové výdaje na provoz objektu Huť jsou  nižší než plánované hodnoty. 

 

Zdravotnictví 
Výdaje na zdravotnictví byly plánovány především jako výdaje na prevenci před drogami 

formou přímých výdajů za služby nebo jako dotace občanským sdružením, která se zabývají 

touto problematikou. Bylo vyčerpáno 141 tis. Kč pro  OS Semiramis, které provádí terénní 

práci a zabezpečuje  prevenci před drogami.  

 

Bydlení, komunální služby 
Půjčky z FRB byly čerpány ve výši 1096 tis. Kč. Proces využití FRB je dán vyhláškou E 

33/97 města Čelákovic. 

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

výdaje na správu bytového fondu. Zde se opět projevil faktor prodeje bytů, kdy bylo při 

tvorbě plánu rozpočtu kalkulováno s rychlejším  prodejem počet bytů. Opravy bytového 

fondu byly provedeny  v hodnotě 4 697 tis. Kč. Předplacené nájemné bylo vráceno v hodnotě 

1 159 tis. Kč. Tato částka se stává příjmem rozpočtu, někdy ale dochází k časovému 

nesouladu, zvláště v případě  výměny nájemníků na konci roku. Na plánované investice bylo 

vydáno 2 846 tis. Kč. Bylo  to především 1 696 tis. Kč na výměnu oken domů č. p. 1399, 

1400, 1173 – 1178 v ulici Prokopa Holého. Dále rekonstrukce výtahu v č. p. 1629 Na Stráni 

v hodnotě 796 tis. Kč. 

Výdaje nebytového hospodářství jsou čerpány v hodnotě 267 tis. Kč. Tyto výdaje jsou 

zejména za objekt Obecního domu, bývalé školy v Sedlčánkách, hasičské zbrojnice v 

Sedlčánkách. 



Výdaje na veřejné osvětlení dosáhly hodnoty 6 864 tis. Kč. Jedná se v plné míře o investiční 

akce. Akce jsou do rozpočtu zařazovány tak, aby vždy následovaly po investiční činností ČEZ 

Distribuce na území města, v případě lokality Záluží není z tohoto důvodu možné záměr 

města realizovat. Mezi nejvýznamnější akce patří 2. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení 

Za Dráhou s podporou dotace ve výši 500 tis. Kč. Veřejné osvětlení v ulici Na Stráni bylo 

provedeno podle smlouvy o dílo. V případě akce  Stankovského III se část výdajů přesunula 

do roku 2009.  

Výdaje na výstavbu inženýrských sítí byly v roce 2008 v hodnotě 819 tis. Kč, jednalo se o 

jedinou investiční akci plynovodu V Prokopě, aby bylo možné provést v následujícím roce 

řadu malých domácích kotelen.  

Výdaje  na  zásobování  teplem  byly minimální, oprava na kotelně K 90.  

Výdaje na územní plánování a  na územní rozvoj byly vynaloženy na zpracování a 

projednání změn územního  plánu. 

Výdaje na komunální  služby byly mírně překročeny. Největší objem výdajů, příspěvek na 

činnost Technických  služeb čerpán v plánované  výši 22 070 tis. Kč. Položka platby daní 

z převodu nemovitostí za koupené pozemky byla vyšší o 189 tis. Kč. Tyto platby se provádějí 

v návaznosti na realizované převody pozemků. Investiční výdaje byly za přípravné a 

projektové práce spojené s revitalizací náměstí. 

 

Ochrana životního prostředí 
Výdaje na ochranu životního prostředí dosáhly 87 % plánovaných hodnot. Největší část 

výdajů byla vynaložena na sběr a svoz komunálních odpadů prostřednictvím firem, které na 

území města působí. Zde se dosud plně neprojevily zvýšené výdaje za poplatky za uložení 

odpadů na skládku, s kterými se při sestavování rozpočtu již počítalo 

Výdaje na péči o veřejnou zeleň byly vyčerpány ve výši 3 353 tis. Kč. Z toho bylo vydáno 

179 tis. Kč na mobiliář, tzn. na koše, lavičky a stojany na kola. Nákup materiálů zahrnoval 

především výsadbu nové zeleně v hodnotě 220 tis. Kč. Největší objem výdajů byl na nákup 

služeb a z toho nejvíce,  1 422 tis. Kč,  na sekání trávy, dále 741 tis. Kč na ošetření stromů, 

stříhání živých plotů 200 tis. Kč, posudky a studie 113 tis. Kč. Na další výsadbu zeleně z této 

položky bylo ještě vydáno 406 tis. Kč. Nová zeleň byla vysázena v ulicích  Stankovského, 

procházející TOSem, Na Stráni a ve vnitrobloku  Na Stráni, v ulici Zahradní v nové lokalitě 

Pod Přerovskou cestou a v Sedlčánkách. 

 

Sociální věci 
 

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

Výdaje na pečovatelskou službu dosáhly hodnoty 2 274 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu 

byla poskytnuta ve výši 1 140 tis. Kč.   

Výdaje na ostatní činnosti a služby jsou na provoz klubu důchodců.  

 

Obrana, bezpečnost 
 

Tyto výdaje jsou v souladu s plánovanými hodnotami. Jsou to výdaje na činnost městské 

policie a zabezpečení požární ochrany činností SDH Čelákovice.   

 

 

 

 

 

 



Všeobecná správa a služby 
 

Státní správa, samospráva 
Výdaje na státní správu a samosprávu jsou jako celek v souladu s plánem. Mírně jsou 

překročeny výdaje na zastupitelstva obcí. 

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 5 389,3 tis. Kč, kterou město dostává společně 

s dotací na a školství prostřednictvím krajského úřadu průběžně v jednotlivých měsících. 

Zaúčtování hodnoty převodů vlastním fondům, jsou to převody mezi určitými účty města, 

nikoli reálné výdaje, do této části rozpočtu navýšilo celkové výdaje na činnost místní správy. 

V roce 2008 byla jedna čtvrtina z celkových výdajů na činnost místní správy vynaložena na  

investice, celkem 6 957 tis. Kč. Byla dokončena rekonstrukce půdní vestavby radnice pro 

nové  prostory odborů ŠIK a ORM. Současně byly kompletně zrekonstruovány věžní hodiny. 

V prostorách městského úřadu v č. p. 1650 byla instalována klimatizace, která by rozšířena i o 

prostory městské policie. Nutností pro provoz klimatizace bylo zvýšení příkonu elektrické 

energie.   

 

Finanční operace 
Tato část rozpočtu obsahuje  výdaje z finančních operací ve výši 898 tis. Kč, jsou to  výdaje 

spojené s úhradou úroků z úvěrů a půjček ve výši 820 tis. Kč a  úhrady za vedení účtů města 

ve výši 78 tis. Kč. Dále to jsou služby peněžních ústavů, výdaje za  pojištění majetku města, 

především nemovitého, ve výši 470 tis. Kč. Finanční operace, daň z příjmů obce za rok 

2007, není skutečný výdaj, stejná hodnota je i v příjmové části rozpočtu.     

Rezerva, se ve skutečnosti nevyčísluje, v plánu rozpočtu vyjadřuje dočasně volné prostředky. 

 

 

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 zůstatky na účtech z předešlého roku.  Hodnota 

stavu účtů byla k 1. lednu  2008 ve výši  22 868 624,06  Kč, tato hodnota klesla ke konci roku 

2008 o 4 377,96 Kč proti stavu na počátku roku.  

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

tabulková část, celkem splátky dosáhly hodnoty 9 139 tis. Kč. V roce 2008 byly splaceny 

úvěry České spořitelny, a. s. na pořízení objektu městského muzea a Raiffeisenbank, a.s. na 

rekonstrukci základní školy a stavbu městského bazénu. 

Jako celek je hodnota financování za rok 2008 záporná,  to znamená, že výdaje byly nižší než 

příjmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečný účet  2008 

 

 

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. 2008. V sloupci „vráceno“ jsou 

uvedeny hodnoty, které byly vráceny poskytovatelům po vyúčtování dotací k 31. 12. 2008. 

Skutečné vrácení nevyužitých částí dotací bylo provedeno  počátkem roku 2009. 

Dotace z všeobecné pokladní správy je na posílení výdajů na výkon státní správy 

v souvislosti s poskytováním služeb Czech Point. Dotace na volby do krajských zastupitelstev 

byla poskytnuta na základě podaného vyúčtování  výdajů na tyto volby. 

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. Počátkem roku 2009 bylo vráceno 

48,571 tis. Kč do státního rozpočtu. Dotace na pečovatelskou službu byla poskytnuta na 

základě žádosti ve výši 1 140 tis. Kč.  

Neinvestiční převody z Národního fondu  byly určeny na zpracování Studie proveditelnosti 

na projekt Modernizace mateřské školy a kuchyně v Čelákovicích. Jedná se o mateřskou 

školu v Komenského ulici, která se začala v roce 2008 rekonstruovat. Studie proveditelnosti 

byla zpracovaná již v roce 2007. Peníze byly převedeny na účet města počátkem roku 2008 po 

předloženém vyúčtování výdajů na studii. 

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, SDH, Městskou knihovnu a Městské 

muzeum. Účel dotací je popsán v přehledu. 

Investiční dotace byla určena na rekonstrukci veřejného osvětlení Za Dráhou v rámci 2. 

etapy. 

 

 

 

 


