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Závěrečný účet 2010 

 

2)  Rozbor hospodaření – komentář 
 

Úvod 
 

Hlavní částí rozboru hospodaření za rok 2010 je zpracována do tabulkové části, 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 

úpravách a skutečně dosažené hodnoty. Důležité ukazatele jsou členěny podrobněji. 

V komentáři jsou tabulkové údaje rozvedeny a jsou uvedeny případné vazby a souvislosti 

mezi příjmy a výdaji.   

 

 

Příjmy 
 

Celkové příjmy rozpočtu 2010 dosáhly hodnoty 210 741 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější 

jsou jako každý rok příjmy daňové, potom nedaňové a kapitálové příjmy.   Z hlediska stability 

příjmů rozpočtu jsou nejdůležitější a nejvýznamnější příjmy daňové a potom nedaňové. 

Dotační příjmy (transfery) byly v roce 2010 především na výkon státní správy a školství a do 

sociální oblasti.  Další dotace na zabezpečení voleb a pro příspěvkové organizace.  

 

Daňové příjmy 
 

Plnění celkových daňových příjmů je ve výši 101 %.  Plánované daňové výnosy až na daň 

z příjmů a daň z nemovitostí byly naplněny. Původní plánované hodnoty byly ovlivněny  

ekonomickou  krizí. V průběhu roku došlo k navýšení předpokládaných daňových výnosů 

s výjimkou daně z příjmů právnických osob, v tomto případě nebylo dosaženo ani původně 

plánované hodnoty. Dosažená hodnota byla pouze o 332 tis. Kč vyšší než v roce 2009. 

V případě DPH došlo ke zvýšení sazby daně, původně plánovaná hodnota příjmu z  DPH byla 

významně navýšena. Skutečně dosažená hodnota byla ještě vyšší. 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 102 %. Na překročení 

plánované hodnoty poplatku za komunální odpad má vliv vymáhání dlužných plateb za 

uplynulé roky. 

Příjmy z ostatních daní a poplatků (místních poplatků) jsou naplněny z 82 %. Plánovaná 

hodnota nejvýznamnějšího poplatku za provozování výherních hracích přístrojů nebyla  

naplněna, jednak plán vychází z přepokládaného počtu VHP  a jednak je evidována dlužná 

částka dvou provozujících společností ve výši 90 tis. Kč na tomto poplatku. Skutečná hodnota 

poplatku ze vstupného byla minimální. Podle příslušné vyhlášky jsou od tohoto poplatku 

osvobozeny všechny organizace města, školy, občanská sdružení, která mají sídlo ve městě. 

Poplatek z veřejného prostranství je do určité míry limitován vhodnými plochami, např. na 

náměstí v místě proluky.  Plnění ostatních poplatků je příznivé. 

Výtěžek z provozu VHP není vázán na počet přístrojů umístěných na území města. 

Příjmy ze správních poplatků jsou plněny opět příznivě. Správní poplatek z VHP byl uhrazen 

ve vyšší hodnotě, protože byl ještě v roce 2010 zaplacen na rok 2011.  

U daně z nemovitostí došlo k zákonné úpravě, kdy se předpokládalo, že výnos bude 

dvojnásobný, ale ve skutečnosti se tak nestalo. 



Nedaňové příjmy 
 

Plánované hodnoty nedaňových příjmů byly v průběhu roku jako celek splněny na 101 %. 

Během roku byly původně plánované příjmy navýšeny o 4 509 tis. Kč.  

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

nejvýznamnější příjmy z reklam v ZMČ, hodnota je včetně DPH, kterou město odvádí. 

Ostatní služby zahrnují příjmy z reklam na sloupech veřejného osvětlení. Příjmy z činnosti  

místní správy jsou platby  za kopírování a poskytování informací. 

Příjmy z prodeje zboží jsou za prodej čísel popisných. 

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

Příjmy z pronájmu pozemků jsou vyšší než plánovaná hodnota na základě nájemních smluv. 

Mírné překročení je dáno úhradou dluhů z minulých let. 

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

počátkem roku upraveno na základě schválených kalkulací. Skutečná hodnota nájemného z 

městských bytů nedosáhla hodnoty plánované. Plánovaná hodnota byla stanovena na základě 

předpokladů známých v době plánování rozpočtu. Skutečná hodnota je ovlivněna jednak 

počtem bytů a také časovým posunem ve vlastním výběru nájemného a následným převodem 

mezi účty Q – BYTu a města.  

Nájemné z kotelen, tepelného hospodářství, je uhrazeno v plánované hodnotě. Jeho součástí je 

DPH, která je opět odváděna do státního rozpočtu.  

Nájemné z nebytových prostor vykazuje plnění ve výši 118 %, důvodem je vyšší hodnota 

nájemného, které zajišťuje smluvně Q - BYT a následně je převádí městu. Toto nájemné je 

smluvní, ale městu byly převedeny platby ještě za poslední čtvrtletí roku 2009.  

Ostatní nájem nebytových prostor jsou drobné nájmy např. za garáž pronajatou České poště 

nebo stánek novin a časopisů na náměstí.   

Skutečná výše úroků závisí na objemu prostředků na všech účtech města. 

Příjmy z podílu na zisku jsou z tepelného hospodářství Q – BYTu. 

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

městskou policií. Sankce uložené stavebním úřadem byly nevýznamné. 

Pojistné náhrady jsou vyplacené na základě smlouvy o pojištění majetku města. V tomto 

případě byly uplatněné u muzea a knihovny. 

Přijaté nekapitálové příspěvky jsou příjmy různého, víceméně nahodilého charakteru.  Příjmy 

z bytového hospodářství jsou v tomto případě soudní poplatky a poplatky z prodlení spojené 

s vymáháním dlužného nájemného z minulých let. Příjmy za nebytové hospodářství jsou 

úhrady energií od nájemců objektu č. p. 1650 (Obecní dům) za rok 2009. Příjmy z činnosti 

místní správy jsou především příjmy z konkursního řízení se stavební firmou Vymyslicky a 

a.s. TOS Čelákovice. 

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

Dlužné částky budou zaplaceny v roce 2011.  

Příjmy z provozu sauny a bazénu byly vyšší než plánované. Rozhodující položkou u obou 

zařízení je vstupné, které dosáhlo těchto hodnot vlivem vyšší návštěvnosti.  

Plánované příjmy za využití rekreační chaty nebyly dosaženy v plné výši. 

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

odpadu je z činností spojených se sběrem a svozem tříděného odpadu, skla a papíru. Přímo za 

tento vytříděný odpad bylo získáno od společnosti EKO – KOM, která tyto služby zajišťuje,  

1 379 tis. Kč. Dalších 30 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.   

Příjmy z pečovatelské služby jsou za úkony, které pečovatelská služba poskytuje. Prvotně  

plánovaná hodnota byla v průběhu roku navýšena. Skutečné příjmy byly ještě vyšší.  

 



Kapitálové příjmy  
 

Hodnota kapitálových příjmů byla v průběhu roku navýšena především o hodnoty 

předpokládaného počtu bytů.  

Na budování vjezdů přispěli občané celkem 55 tis. Kč.  

Příjmy z prodeje bytů.  Především to byl prodej bytů v domech č. p. 1169 a 1171 v ulici 

Prokopa Holého a V Prokopě, celkem bylo v roce 2010 zaplaceno 15 074 tis. Kč za  22 bytů.  

Skutečné příjmy za prodej pozemků dosáhly hodnoty 8 148 tis. Kč. Nevýznamnější byly 

prodeje pozemků v Nedaninách, pod bývalým hotelem na Sokolovské ulici a Družstvu 

vlastníků garáží, za který byla kupní cena zaplacena v závěru roku.  

 

 

Transfery (Dotace) 
 

V roce 2010 získalo město dotace v celkové výši 18 051 tis. Kč. Žádná však nebyla investiční. 

Úplný podrobný přehled je uveden v části vyúčtování finančních vztahů. 

Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (4111) byly určeny na   

zajištění voleb do Poslanecké sněmovny, do zastupitelstev obcí a na sčítání lidu, domů a bytů. 

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4112) byly určeny na posílení výdajů na státní 

správu ve výši 10 099 tis. Kč a na školství ve výši 1 957 tis. Kč.  

Ostatní neinvestiční transfery (4116) zahrnují jako každoročně dotace na dávky sociální péče 

od MPSV ve výši 3 500 tis. Kč a dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 600 tis. Kč 

také od MPSV a pro městskou knihovnu v hodnotě 40 tis. Kč. Dotace pro příspěvkové 

organizace jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu města. 

Neinvestiční transfery od obcí (4121) obsahují platby za služby, které poskytují Čelákovice 

občanům jiných obcí. Především je to školné ve výši 493 tis. Kč, platby za poskytování úkonů 

pečovatelské služby ve výši 41 tis. Kč, a to na základě smluvních vztahů, 11,5 tis. Kč za 

projednávání přestupků rovněž na základě uzavřených smluv a 40 tis. Kč za zajištění požární 

ochrany. 

Neinvestiční transfery od krajů (4122) jsou dotace pro MDDM na organizaci soutěží 

Plavecko běžecký pohár a Středočeská in-line brusle. Další dotace je pro SDH. V závěru roku 

byla poskytnuta poměrná část dotace výsadbu a vegetativní úpravy zeleně. Rozhodující část 

této dotace bude poskytnuta v roce 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výdaje 
 

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

skutečná výše výdajů je 198 974 tis. Kč, to je 87 % plánované hodnoty. Část výdajů za 

investiční akce roku 2010 byla uskutečněna až počátkem roku 2011. 

 

Zemědělství - veterinární péče 
 

Veterinární péče zahrnuje výdaje spojené s odchytem psů, který zajišťuje městská policie, a 

za deratizaci na území města. 

 

Průmyslová odvětví 
 

Doprava 
V roce 2010 bylo na budování a rekonstrukce silnic formou investičních výdajů vynaloženo 

22 715 tis. Kč. Přehled o plánovaných a realizovaných akcích a o finančním plnění dává 

tabulková část. V centru města byly zrekonstruovány komunikace U Kovárny, další část 

Masarykovy ulice. Komunikace v Sedlčánkách a v lokalitě Pod Přerovskou cestou byly  

provedeny již v roce 2009, ale úhrada za tyto práce byla záležitostí roku  2010. Poslední plně 

realizovanou akcí byla ulice Karla Otty. Práce v ulici Kostelní byly koncem roku zahájeny, 

ale dokončení a úhrada bude až v roce 2011. Za zpracování projektové dokumentace pro 

připravované investiční akce bylo zaplaceno 818 tis. Kč. Světelný přechod u nádraží byl plně 

realizován v rámci rekonstrukce Masarykovy ulice. 

Na záležitosti pozemních komunikací byly vynaloženy pouhé 2 082 tis. Kč. Z toho na práce 

investičního charakteru 1 533 tis. Kč. Nejvíce na práce související s lávkou přes Labe. 

Plánované samostatné vjezdy v roce 2010 nebyly realizovány. V hodnotě 524 tis. Kč byl 

opraven chodník u zdravotního střediska na Stankovského ulici. 

Na provoz veřejné silniční dopravy, zajištění provozu autobusových linek 405, 412 a 443,  

město vydalo formou příspěvku 334 tis. Kč.  

 

Vodní hospodářství 
V roce 2010 bylo do oblasti vodního hospodářství vynaloženo celkem 15 753 tis. Kč. 

Podobně jako v roce 2009 převážně do oblasti odpadní vody. Na pitnou vodu, tedy vodovody, 

bylo určeno jen 483 tis. Kč, z toho 425 tis. Kč na výměnu šoupat. 

Investiční akce v oblasti odpadní vody jednak souvisely s rekonstrukcemi komunikací 

Masarykova a Kostelní a dále s připravovanou rekonstrukcí náměstí, kde byla provedena 

rekonstrukce splaškové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace.   

 

Služby pro obyvatelstvo 
 

Tato část rozpočtu zahrnuje především příspěvky na provozní výdaje pro všechny 

příspěvkové organizace města. Dále jsou to výdaje na kulturu, sportovní zařízení a výdaje 

zajišťující provoz města po stránce  technicko - hospodářské.   

 

Vzdělání 
Výdaje pro tři mateřské školy dosáhly celkové hodnoty 7 358 tis. Kč. Zahrnují příspěvek na 

provoz všech mateřských škol, dále značné výdaje na opravy MŠ Přístavní a úroky z úvěru na 

rekonstrukci MŠ Komenského, která byla hrazena z poloviny z 30 milionového úvěru od 

České spořitelny. 



Výdaje pro základní školy byly ve výši 17 166 tis. Kč. Kromě příspěvků na provoz 

základních škol a umělecké školy bylo vynaloženo ještě 8 619 tis. Kč za rekonstrukci ZŠ 

Kostelní. Práce byly provedeny do konce roku 2009, ale uvedená hodnota byla uhrazena 

počátkem roku 2010. Z této částky bylo za stavební práce vynaloženo 7 072 tis. Kč, které byly 

ve výši 1 542 tis. Kč hrazeny z úvěru, zbylých 1 547 tis. Kč bylo vynaloženo za autorský a 

technický dozor, za úroky z úvěru a za projektovou dokumentaci (1 060 tis. Kč) na II. etapu, 

tj. dostavbu základní školy. V hodnotě 1 220 tis. Kč byl pro školu pořízen nový nábytek do 

tříd a uhrazeny úroky ve výši 555 tis. Kč. V ZUŠ byly provedeny opravy suterénu, aby 

odstraněna vlhkost těchto prostor. 

 

Kultura 
Městské knihovně, městskému muzeu a kulturnímu domu byly poskytnuty příspěvky na 

provoz v plánované výši. Prostřednictvím rozpočtu byla městské knihovně převedena dotace 

Ministerstva kultury ve výši 40 tis. Kč. Na objektu knihovny a muzea byly provedeny drobné 

opravy, většinou z důvodů krádeže plechových prvků. V kulturním domě byla provedena 

oprava rozdělovače tepla v hodnotě 197 tis. Kč. 

Na záležitosti kultury bylo vynaloženo 418 tis. Kč. Největší objem prostředků byl určen na 

akce spojené s adventem, s rozsvícením vánočního stromu, celkem 161 tis. Kč.  Z toho bylo 

za vánoční koncert v kulturním domě vynaloženo 50 tis. Kč a v městském muzeu bylo 

vynaloženo 12 tis. Kč.   Dalších 52 tis. Kč bylo zaplaceno za propagační a reklamní předměty, 

na městský informační a orientační systém bylo vynaloženo 32 tis. Kč, setkání rodáků 

v Sedlčánkách bylo podpořeno 8 tis. Kč. Další prostředky byly určeny např. na nákup kronik, 

květin a věnců a také dopravu učitelů ZUŠ Jana Zacha do Vídně na koncert, který tam 

pořádali. 

Na obnovu památek, křížku u nádraží, bylo vynaloženo 63 tis. Kč.  

Výdaje na tisk a distribuci ZMČ dosáhly hodnoty 727 tis. Kč. Příjem z reklam v ZMČ dosáhl 

hodnoty 766 tis. Kč, je to včetně DPH, která je odváděna. Z velké většiny tak příjmy 

z reklamy financují výrobu ZMČ. 

Výdaje na ostatní záležitosti kultury byly v celkové výši 685 tis. Kč. Výdaje matriky spojené 

se svatbami a s vítáním občánků byly pouze ve výši 18 tis. Kč.  

V této části rozpočtu jsou každoročně rozdělovány dotace pro občanská sdružení, část 

spravuje odbor SVaZ a část odbor ŠIK.  

Dotace sociálního charakteru spravované odborem SVaZ byly vyplaceny ve  výši 265 tis. Kč  

v následující skladbě: Farní charita Neratovice 90 tis. Kč, Smíšená organizace zdravotně 

postižených Čelákovice 56 tis. Kč, nemocnice Měšice 10 tis. Kč, Občanská poradna Nymburk 

33 tis. Kč, ČČK Mělník 2,5 tis. Kč, Domov mládeže Chotěšice 5 tis. Kč, Centrum služeb pro 

zdravotně postižené 2 tis. Kč, OS TŘI 12 tis. Kč, Klub seniorů 4,3 tis. Kč, podpora seniorů 

celkem 50,7 tis. Kč, např. formou úhrady autobusu na různé zájezdy, setkání, dary, květinové 

gratulace. 

Dotace spravované odborem ŠIK byly poskytnuty ve výši 395 tis. Kč, z toho Občanské 

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

Český svaz včelařů 10 tis. Kč, Mateřské centrum 40 tis. Kč, Junák 80 tis. Kč,  SDH 

Čelákovice 15 tis. Kč, SDH Sedlčánky 10 tis. Kč, OS Sojka 8 tis. Kč, Spolek přátel MM 30 

tis. Kč, Klub přátel J. Zacha 30 tis. Kč, Spolek pro varhaní hudbu 30 tis. Kč, Mykologický 

kroužek 8 tis. Kč, Výtvarná dílna Labyrint 12 tis. Kč, Klub kaktusářů 7 tis. Kč, Český 

zahrádkářský svaz 5 tis. Kč, Český svaz rybářů 20 tis. Kč, Náboženská obec CČH 10 tis. Kč, 

Rodičovské sdružení Gymnázium Čelákovice 5 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Klub 

železničních cestovatelů 5 tis. Kč, SOŠ a SOU TOS Čelákovice 5 tis. Kč. 

 



Tělovýchova 
Výdaje do oblasti tělovýchovy jsou především výdaje na provoz sauny a bazénu a dotace 

sportovním subjektům. Skutečné hodnoty výdajů na provoz těchto sportovních zařízení 

dosáhly 90 % plánovaných hodnot. V sauně bylo dosaženo určité úspory v provozních 

výdajích nižšími výdaji na vodu, plyn, elektrickou energii a opravy. Skutečné výdaje na 

provoz bazénu jsou téměř totožné s plánovanými.  Výdaje obou zařízení byly v roce 2010 

z 74% zajištěny příjmy z jejich činnosti.  

Další výdaje na sportovní zařízení měly investiční charakter a byly určeny na dokončení hřiště 

s umělým povrchem u ZŠ v Komenského ulici  v hodnotě 742 tis. Kč.  Dalších 200 tis. Kč 

bylo určeno na obnovu podlahy ve sportovní hale.  

Na podporu sportovních oddílů a jednotlivců bylo vynaloženo 1 117 tis. Kč. Z toho formou 

dotací na podporu činnosti bylo rozděleno na základě požadavků sportovních subjektů celkem 

1 102 tis. Kč:  SK Union celkem 289 tis. Kč, z toho 17 tis. Kč na turnaj Pohár starosty, FBK 

20 tis. Kč, 1. ČKPV 87 tis. Kč, Tenisový klub 79 tis. Kč, florbalový klub Orka  66 tis. Kč,  

VSC 104 tis. Kč, TJ Spartak 264 tis. Kč, Aerobik studio 78 tis. Kč, florbalový klub Crazy  - 

Frog 43 tis. Kč, SK Záluží 27 tis. Kč, Sokol Sedlčánky 4 tis. Kč, AVZO TSČ 11 tis. Kč. 

Jednotlivcům bylo přiděleno celkem 10 tis. Kč. Na sportovní akce bylo přiděleno celkem 20 

tis. Kč. Dalších 15 tis. Kč bylo rozděleno 3 úspěšným sportovcům formou odměn. 

   

Využití volného času 
V této části rozpočtu jsou obsaženy 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, jak to vyžadují hygienické a bezpečnostní předpisy. Byla  

provedena  oprava „Duhového hřiště“ za 124 tis. Kč, v hodnotě 8 tis. Kč byly pořizovány 

nutné náhradní prvky pro ostatní dětská hřiště.  V areálu rekonstruované mateřské školy 

v Komenského ulici bylo vybudováno nové dětské hřiště v hodnotě 374 tis. Kč.  

Celkové výdaje na provoz MDDM byly ve výši 2 721,77 tis. Kč. Největší položkou výdajů  je 

příspěvek zřizovatele na činnost MDDM ve výši 2 450 tis. Kč. Dotace Krajského úřadu 

Středodočeského kraje je převáděna MDDM prostřednictvím rozpočtu města. Dotace jsou 

určeny na zajištění soutěží, které MDDM každoročně pořádá. Investiční výdaje jsou za 

projektové práce na novém objektu, kterým by se rozšířily prostory MDDM a současně by se 

vytvořily nové prostory pro mateřské centrum.    

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

především výdaje na opravy a údržbu a také částečně za elektrickou energii. 

 

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

formou přímých výdajů za služby nebo jako dotace občanskému sdružení Semiramis, které 

provádí terénní práci a zabezpečuje prevenci před drogami.  Plánovaná částka byla plně 

vyčerpána.  

 

Bydlení, komunální služby 
Půjčky z FRB byly schváleny v plánovaném rozsahu, ale skutečně čerpáno bylo jen 256 tis. 

Kč. Zejména nevyužilo schválený úvěr ve výši 500 tis. Kč SBD Čelákovice. Proces využití 

FRB je dán vyhláškou E 33/97 města Čelákovic. 

Skutečné výdaje na bytové hospodářství byly čerpány v úrovni 70 % plánovaných výdajů. 

Největší objem výdajů tvoří je každoročně plánován na opravy bytového fondu, který 

spravuje Q – BYT Čelákovice s. r.o. Kromě běžné údržby byla provedena výměna oken 

v hodnotě 1 447 tis. Kč a stoupaček ve výši 638 tis. Kč v domě č. p. 1628 a 1629. V domě č.p. 



501 v Milovicích byla provedena rekonstrukce výtahu ve výši 936 tis. Kč. Kromě těchto 

výdajů a výdajů na správu bytového fondu byly hrazeny výdaje na teplo v dočasně 

nepronajatých bytech. Vracené předplacené nájemné nebylo vyplaceno v plánovaných 

hodnotách, ale na základě skutečných výměn bytů.  

Výdaje nebytového hospodářství byly čerpány pouze v třetinové výši plánovaných hodnot. 

V tomto roce to byly především výdaje na teplo ve skladu a mateřském centru v objektu MěÚ 

č. p. 1650. Další výdaje byly za plyn v bývalé škole v Sedlčánkách a v domě č. p. 107, dále za 

elektrickou energii jsou rovněž v bývalé škole v Sedlčánkách a v hasičské zbrojnici 

v Sedlčánkách.   

Výdaje na veřejné osvětlení byly především investiční. Nové osvětlení bylo postaveno v 

Císařské Kuchyni, v ulicích Masarykova, U Kovárny, v komplexu ulic V Zátiší, Vančurova a 

v lokalitě Rybníčky. Osvětlení cyklostezky bylo vybudováno v rámci stavby. Realizace 

v Kostelní ulici bude záležitostí roku 2011. Pro lokalitu Nedaniny byly plánovány projektové 

práce, jejich dokončení bude v roce 2011. Také další plánované projektové práce se přesunou 

do roku 2011, např. lokalita Záluží. 

Plánované minimální výdaje na pohřby zajišťované městem nebyly využity.  

Výdaje na výstavbu inženýrských sítí souvisí III. etapou plynofikace V Prokopě a 

s plynofikací 6 rodinných domků v Sedlčánkách. V případě plynofikace V Prokopě byla 

většina úhrad přesunuta do roku 2011. 

Výdaje na územní plánování a na územní rozvoj byly určeny na zpracovávání územního  

plánu, který nebyl realizován. 

Výdaje na územní rozvoj byly určeny na uvolnění pozastávky za plynofikaci Sedlčánek, která 

byla realizována v roce 2005. 

Výdaje na komunální služby byly čerpány v téměř plné výši. Nebyly pouze plně využity 

výdaje na nákup služeb. Největší objem výdajů, příspěvek na činnost Technických služeb byl 

této příspěvkové organizaci převeden v plné výši 22 674 tis. Kč. Položka platby daní je daň 

z převodu nemovitostí za koupené pozemky. Tyto platby se provádějí v návaznosti na 

realizované převody pozemků. Město pro své potřeby koupilo pozemky v oblasti „dělnických 

domků“ u Kovohutí v hodnotě 5 463,8 tis. Kč, v lokalitě Rybníčky a pod parkovištěm u 

kulturního domu. 

 

Ochrana životního prostředí 
Skutečné výdaje na ochranu životního prostředí dosáhly 6 851 tis. Kč. Největší část výdajů 

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

města působí. Výdaje na nákup materiálu jsou na vybudování kontejnerového stání v ulici Na 

Stráni. 

Výdaje na péči o veřejnou zeleň byly vynaloženy ve výši 1 841 tis. Kč. V rozhodující míře 

byly vynaloženy na výsadbu nové zeleně a údržbu a ošetření veřejné zeleně. Nejsou zde 

obsaženy výdaje na sekání trávy, tuto službu plně zajišťují Technické služby Čelákovice. 

V ulicích U Kovárny a Masarykova byly vysázeny nové stromy v celkové hodnotě 255 tis. 

Kč. V hodnotě 602 tis. Kč byla zrealizována střešní zahrada v MŠ Komenského. Na ošetření 

stromů, stříhání živých plotů bylo vynaloženo 265 tis. Kč, na další údržbu a ošetření dřevin 

bylo vynaloženo 256 tis. Kč.  Výdaje na posudky, studie a projekty dosáhly hodnoty120 tis. 

Kč.  

Výdaje na ekologickou výchovu, která je zaměřena především na školní mládež, také nebyly 

plně využity. 

 

 

 

 



Sociální věci 
 

Výdaje na dávky a podpory jsou hrazeny ze státní dotace, která byla ve  výši 3 500 tis. Kč. 

Skutečná výše vyplacených dávek byla na základě vývoje potřeb občanů 3 281 tis. Kč. 

Nevyplacená část se vrací počátkem následujícího roku zpět do státního rozpočtu.  

Výdaje na pečovatelskou službu dosáhly hodnoty 2 482 tis. Kč, tyto výdaje byly posíleny 

dotací ze státního rozpočtu ve výši 600 tis. Kč, o 90 tis. Kč vyšší než v roce 2009.   

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 kamerového systému a na zabezpečení požární ochrany činností SDH Čelákovice.  

Výdaje na požární ochranu byly v roce 2010 pouze provozního charakteru. Byly také posíleny 

dotací KÚ Středočeského kraje ve výši 51 tis. Kč. 

 

 

Všeobecná správa a služby 
 

Státní správa, samospráva 
Výdaje na zastupitelstva obcí, jsou především především výdaje na uvolněné zastupitele, ale i 

na komise rady města a výbory zastupitelstva města.  

V roce 2010 byly dvoje volby, na které byly postkytnuty státní dotace. 

Výdaje na všeobecnou vnitřní správu byly na sčítání lidi, domů a bytů. Jednalo se přípravné 

práce. 

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 10 099,2 tis. Kč na výkon státní správy, kterou město dostává 

společně s dotací na školství (1 957,4 tis. Kč) prostřednictvím krajského úřadu průběžně 

v jednotlivých měsících. Jsou zde samozřejmě obsaženy i výdaje na provoz obou budov 

městského úřadu ale i veškerého vybavení. V roce 2010 byly investiční výdaje v oblasti 

místní správy minimální. 

 

Finanční operace 
Tato část rozpočtu obsahuje výdaje z finančních operací ve výši 739 tis. Kč. Jsou to výdaje 

na úroky z úvěrů a půjček u Hypoteční banky, SFŽP a SFRB, celkem 612 tis. Kč. Úroky 

z úvěru na rekonstrukci mateřské a základní školy jsou v příslušné části rozpočtu. Dále jsou 

zde úhrady ve výši 127 tis. Kč za vedení účtů města.  

Služby peněžních ústavů jsou výdaje za pojištění majetku města, především nemovitého, ve 

výši 472 tis. Kč.  

Finanční operace zahrnuje daň z příjmů obce za rok 2009 ve výši 13 929 tis. Kč a DPH ve 

výši 3 423 tis. Kč. Daň z příjmů obce není skutečný výdaj, stejná hodnota je i v příjmové části 

rozpočtu, ale DPH je odváděna finančnímu úřadu. 

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

 

 

 



Financování 
 

Financování je v tabulkové části rozboru hospodaření opět 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 a dočerpaná 

část 30 mil. úvěru na rekonstrukci mateřské a základní školy. Hodnota stavu účtů byla k 1. 

lednu 2010 ve výši 22 949,96 tis. Kč, tato hodnota se ke konci roku 2010 zvýšila o 6 786,79 

tis. Kč. Předpokládaný revolvingový úvěr v hodnotě 5 000 tis. Kč nebyl využit.  

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

zřejmý z tabulkové části, celkem splátky dosáhly výše 6 523 tis. Kč. Jako celek je hodnota 

financování za rok 2010 záporná, to znamená, že skutečné výdaje byly v tomto roce nižší než 

příjmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečný účet 2010 

 

 

3) Vyúčtování finančních vztahů 
 

 

Podrobný přehled o dotacích (transferech) poskytuje následující tabulka. V tabulce jsou 

uvedeny jednotlivé dotace v hodnotách tak, jak byly zaúčtovány do 31. 12. 2010. V sloupci 

„vráceno“ jsou uvedeny hodnoty, které byly vráceny poskytovatelům po vyúčtování dotací 

k 31. 12. 2010. Skutečné vrácení nevyužitých částí dotací bylo provedeno počátkem roku 

2011. 

Dotace z všeobecné pokladní správy (4111) byly účelově určeny na výdaje na volby do 

Poslanecké sněmovny, zastupitelstev obcí a na sčítání lidu, domů a bytů. Všechny dotace 

podléhaly přísnému vyúčtování, které bylo nutné předložit v daném termínu.  

Dotace na školství a správu (4112) 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 2011 bylo vráceno 

218,436 tis. Kč zpět do státního rozpočtu. Dávky jsou vypláceny podle reálných požadavků 

občanů, tomu pak odpovídá výše vracené částky. 

Dotace na pečovatelskou službu byla poskytnuta na základě žádosti ve výši 600 tis. Kč. 

Nepodléhá vyúčtování. 

Dotace pro městskou knihovnu byla poskytována Ministerstvem kultury prostřednictvím 

rozpočtu města jako příspěvek na činnost příspěvkové organizace. Vyúčtování bylo 

provedeno příjemcem, městskou knihovnou. 

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

Jsou určeny na posílení provozních výdajů obou škol, tedy příspěvku zřizovatele pro školy. 

Tyto dotace jsou převáděny na základě vyúčtování MěÚ Čelákovice. Dále dotace na 

pečovatelskou službu, kterou město smluvně poskytuje v Nehvizdech a Vyšehořovicích, a za 

požární ochranu, kterou město Čelákovice rovněž smluvně zajišťuje v Mochově a Lázních 

Toušeň. Poslední položkou jsou úhrady za projednávání přestupků na základě 

veřejnoprávních smluv s některými malými obcemi. 

Neinvestiční dotace od krajů byly pro MDDM na soutěže, SDH Čelákovice a město na 

výsadbu a vegetativní úpravy zeleně.  

 

 

 

 


