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Závěrečný účet  2009 

 

2)    Rozbor hospodaření – komentář 
 

Úvod 
 

Hlavní částí rozboru hospodaření za rok 2009 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 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 2009 byl naplněn ve výši 207 212 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 2009 především na 

výkon státní správy a školství a do sociální oblasti, tyto  dotace přímo posilují výdajovou část 

rozpočtu. Další dotace byly pro příspěvkové organizace a investiční účelové dotace.  

 

Daňové příjmy 
 

Plnění celkových daňových příjmů je ve výši 95 %. V této části příjmů se projevil negativní 

vliv ekonomické krize. V průběhu roku bylo nutné upravit hodnotu daně z příjmů fyzických 

osob ze samostatné výdělečné činnosti na předpokládanou reálnou hodnotu. V případě daně 

z příjmů právnických osob došlo k poklesu výnosu o čtvrtinu předpokládaných příjmů. 

Plánovaný výnos z DPH byl rovněž snížen. Skutečný výnos DPH dosáhl vyšší hodnoty než 

upravená plánovaná hodnota. 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 86%. Nebyla 

naplněna hodnota poplatku za uložení  odpadů v důsledku ekonomické situace společnosti 

TOS-MET, která neplnila své závazky. Na základě zákona 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení podalo město v červenci 2009 přihlášku pohledávky vůči TOS-MET 

spol. s r.o. Na překročení plánované hodnoty poplatku za komunální odpad má vliv vymáhání 

dlužných plateb za uplynulé roky. 

Příjmy z ostatních daní a poplatků (místních poplatků)  se podařilo naplnit z 84%. 

Plánovaná hodnota nejvýznamnějšího poplatku za provozování  výherních hracích přístrojů se 

nepodařila naplnit, protože se snížil počet výherních hracích přístrojů na území města. 

Skutečná hodnota poplatku ze vstupného byla minimální, ale tento poplatek je obtížné 

plánovat, protože je limitován akcemi, které tomuto poplatku podléhají. Plnění ostatních 

poplatků je příznivé. 

Příjmy z výtěžku z provozu VHP  a ze správních poplatků jsou plněny opět příznivě až na 

správní poplatek z VHP, kde se opět projevil vliv menšího počtu hracích přístrojů na území 

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



Daň z nemovitostí v roce 2009 dosáhla hodnoty 3 205 tis. Kč.  

 

Nedaňové příjmy 
 

Plánované hodnoty nedaňových příjmů byly v průběhu roku navýšeny o 6 149 tis. Kč na 

hodnotu 49 199 tis. Kč. Na navýšení mělo vliv i zavedení DPH v průběhu roku. Její hodnota 

byla odhadnuta ve výši 2 500 tis. Kč, bylo to především v oblasti nájmů a inzerce v ZMČ. 

Nedaňové příjmy jako celek byly splněny na 100%.  

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

nejvýznamnější příjmy z reklam v ZMČ, předpokládaná hodnota byla navýšena o DPH. 

Skutečná hodnota dosáhla 562 tis. Kč, ale je to včetně DPH, které město odvádí. Skutečně 

dosažený příjem je nižší než původně plánovaná hodnota, která byla plánovaná bez DPH. 

Činnost místní správy je poskytování služeb CzechPoint.  

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 jsou vyšší než plánovaná hodnota na základě nájemních smluv 

Je to dáno tím, že byly zaplaceny dluhy z minulých let. 

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

schválenou výši nájemného na rok 2009 na základě kalkulací a DPH za 9 měsíců ve výši 1 

419 tis. Kč. 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. Jeho součástí je 

DPH za 9 měsíců ve výši 969 tis. Kč.  

Nájemné z nebytových prostor vykazuje plnění ve výši 104%. Je to dáno úhradou dlužných 

částek za rok 2008. Jednotlivé položky jsou zřejmé z tabulkové části. V případě obecního 

domu jsou stabilní nájemci Česká spořitelna, Bydlení a domov, Koral – bytový textil.   

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

nebo stánek novin a časopisů na náměstí.   

Skutečná výše úroků byla nižší než plánovaná v důsledku celkově nižšího objemu prostředků 

především na termínovaných účtech a následného čerpání těchto prostředků. 

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

městskou policií. 

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

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

hodnota dosáhla 438 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 2008. 

Příjmy z komunálních služeb je za prodej projektové dokumentace na rekonstrukci 

Masarykovy ulice. Příjmy z činnosti místní správy jsou  drobné příjmy souvisící s rokem 

2008, např. vratky výdajů z minulých let, úhrady energií. 

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

Příjmy z provozu sauny překročily plánovanou hodnotu o 19 %, především zvýšením 

vstupného ve druhé polovině roku. 

Vstupné z bazénu mírně překročilo upravenou plánovanou hodnotu. Vstupné bylo vyšší než 

se plánovalo vlivem vyšší návštěvnosti bazénu. 

Za využití rekreační chaty bylo dosaženo příjmů ve výši 100 tis Kč. 

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 1 199 tis. Kč. Dalších 32 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 pečovatelské služby. Předpokládaná plánovaná 

hodnota byla navýšena, ale skutečnost dosáhla ještě vyšších hodnot vlivem zvýšeného počtu 

klientů. 

 

Kapitálové příjmy  
 

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

z prodeje pozemků, zejména na náměstí, který se realizoval.  

Příspěvky na investice zahrnují 19 tis. Kč od občanů na budování vjezdů.  

Příjmy z prodeje bytů.  Především to byl prodej bytů v domech  Rumunská č.p. 1455 a 1456 

v celkové hodnotě 13 357 tis. Kč a dále prodej bytů v lokalitě V Prokopě v hodnotě 10 837 

tis. Kč.  

Příjem za prodej majetku ve výši 851 tis. Kč  je za prodej plynovodů STP Net.  

Další realizované příjmy za prodej pozemků ve výši 7 437 tis. Kč byly za prodej pozemků 

především na náměstí v hodnotě 7 150 tis. Kč, dále např. prodej pozemků Tenisovému klubu. 

Dary na investiční účely, poslední část od  SDH  na pořízení Opel Campo.  

 

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, 1 

139,222 tis. Kč, a na zajištění voleb do Evropského parlamentu  ve výši 205,663 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4112) je na školství a správu v hodnotách 1 775 

tis. Kč a  5 777,2  tis. Kč.  

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

výši 1 804 tis. Kč a  dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 510 tis. Kč a na zajištění 

služeb CzechPoint 27,341 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery od obcí (4121) byly příslušnými obcemi uhrazeny ve výši 1 001 tis. 

Kč. Zahrnuje školné ve výši 895 tis. Kč, za poskytování úkonů pečovatelské služby ve výši 48 

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

uzavřených smluv a 40 tis. Kč za zajištění požární ochrany. 

Neinvestiční transfery od krajů (4122) zahrnují dotace v celkové  výši 132,54 tis. Kč pro 

MDDM. Dotace pro SDH ve výši 42,398 tis. Kč. Pro Městské muzeum byla určena dotace ve 

výši 361,87 tis. Kč na archeologický výzkum. Pro příspěvkové organizace jsou dotace 

převáděny prostřednictvím rozpočtu města.  

Investiční  dotace z různých zdrojů byly v celkové  výši  7 016 tis. Kč. Ministerstvo financí 

ČR poskytlo  3 000 tis. Kč na rekonstrukci ZŠ Kostelní. Ze SFDI  bylo určeno 3 711 tis. Kč 

vybudování cyklostezky podél Labe a 305 tis. Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje  na 

pořízení člunu pro SDH.  

 

 

 

 

 

 



Výdaje 
 

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

skutečná výše výdajů je 230 656 tis. Kč, to je 86 %  plánované hodnoty. Některé výdaje za 

investiční akce byly uskutečněny až počátkem roku 2010. 

 

Zemědělství - veterinární péče 
 

Veterinární péče zahrnuje především výdaje spojené s odchytem psů, který během roku 2009 

převzala od SDH městská policie. Další výdaje jsou za deratizaci na území města. 

 

Průmyslová odvětví 
 

Doprava 
V roce 2009 bylo na budování a rekonstrukce silnic vynaloženo 13 816 tis. Kč. Přehled o 

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

nejvýznamnější akce patří rekonstrukce ulice Stankovského  III a na ni navazující  ulice U 

Kapličky. Další rozsáhlé akce v Sedlčánkách a v lokalitě Pod Přerovskou cestou byly v roce 

2009 provedeny, ale proplacení faktur bylo až počátkem roku 2010. Za zpracování projektové 

dokumentace pro připravované investiční akce bylo vynaloženo 850 tis. Kč. 

Na záležitosti pozemních komunikací bylo vydáno  celkem 12 528 tis. Kč. Jedná pouze se o 

investiční výdaje. Na rekonstrukci Masarykovy ulice bylo vynaloženo 5 047 tis. Kč, na 

vybudování cyklostezky podél Labe bylo vynaloženo celkem 6 066 tis. Kč, z toho 3 711 tis. 

Kč z dotace.  

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

příspěvku 302 tis. Kč.  

 

Vodní hospodářství 
V roce 2009 bylo do oblasti vodního hospodářství vynaloženo celkem 11 888 tis. Kč. Na 

pitnou vodu jen 235 tis. Kč, rozhodující většina byla určena na investice v oblasti odpadní 

vody. Byla uhrazena splašková kanalizace Ve Skále, kanalizace v ulici Masarykova, která 

byla provedena v rámci celkové rekonstrukce této ulice. Na rekonstrukci dešťové a splaškové 

kanalizace na náměstí bylo vynaloženo 3 768 tis. Kč, v ulici Kostelní 1 279 tis. Kč.  

 

Služby pro obyvatelstvo 
 

Tato část rozpočtu zahrnuje především příspěvky na provozní výdaje pro  příspěvkové 

organizace  města. Dále jsou to  výdaje na sportovní zařízení a výdaje zajišťující provoz 

města jak po stránce  technicko - hospodářské, tak i po stránce kulturní.  V tomto roce byly 

vynaloženy značné investiční výdaje na rekonstrukci a modernizaci mateřské a základní 

školy. 

 

Vzdělání 
Výdaje pro tři  mateřské školy  zahrnovaly příspěvek na provoz  mateřských škol, ale 

především investiční výdaje v celkové výši  25 321 tis. Kč na dostavbu mateřské školy J. A. 

Komenského  a následné vybavení vnitřním zařízením. Investiční výdaje na dostavbu byly 

hrazeny z poloviny z 30 milionového úvěru od České spořitelny. 

Výdaje pro základní školy byly ve výši 26 668 tis. Kč. Kromě příspěvků na provoz 

základních škol a umělecké školy bylo vynaloženo 18 747 tis. Kč za rekonstrukci ZŠ 



Kostelní. Práce byly ukončeny v souladu se smlouvou o dílo do konce roku 2009, ale 

zbývající výdaje v hodnotě přibližně 7 mil. Kč byly uhrazeny počátkem roku 2010. Na tuto 

akci byla určena druhá polovina úvěru od České spořitelny a také dotace ve výši 3 mil. Kč.  

Výdaje pro gymnázium byly za drobné  opravy. 

Výdaje na opravy  ZUŠ byly za nová okna a dveře. 

 

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

provoz v plánované výši. Na objektu Městské knihovny byly provedeny drobné opravy. 

V příspěvku Městského muzea je obsažena krajská dotace na archeologický výzkum. Dalších 

49 tis. Kč bylo zaplaceno za přezkum hospodaření Městského muzea.  

Na záležitosti kultury byly vynaloženy prostředky ve výši 572 tis. Kč. Nejvíce prostředků 

bylo vynaloženo na akce spojené s adventem, s rozsvícením vánočního stromu, 156 tis. Kč.  

Za vánoční koncerty v Kulturním domě a Městském muzeu bylo vynaloženo 70 tis. Kč.   Za 

tradiční jarní koncert v KD bylo zaplaceno 50 tis. Kč a  za koncert pořádaný MDDM dalších 

56 tis. Kč.  Na muzejní noc bylo určeno téměř 15 tis. Kč. Příspěvky pro ZUŠ Jana Zacha  a na 

Polabský motoráček byly po 15 tis. Kč. Na akci spojenou s otevřením rekonstruované MŠ 

Komenského bylo vynaloženo 71 tis. Kč. 

Na obnovu památek, kapličky v Jiřině, bylo vynaloženo 21 tis. Kč.  

Rozšíření bezdrátového  rozhlasu nebylo realizováno, byl jen zpracován projekt.   

Tisk a distribuce ZMČ byly v hodnotě 672  tis. Kč. Příjem z reklam v ZMČ dosáhl hodnoty 

562 tis. Kč, včetně DPH. 

Výdaje na ostatní záležitosti kultury byly v celkové výši  825 tis. Kč. Výdaje matriky spojené 

se svatbami a s vítáním občánků byly ve výši 60 tis. Kč. Největší objem prostředků této části 

rozpočtu byl určen na dotace pro občanská sdružení. Dotace sociálního charakteru spravované 

odborem SVaZ byly  vyplaceny ve  výši 222 tis. Kč  v následují skladbě: Farní charita 

Neratovice 80 tis. Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 40 tis. Kč, 

nemocnice Měšice 20 tis. Kč, Občanská poradna Nymburk 19,9 tis. Kč, Červený kříž 3,5 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 48,4 tis. Kč, např. formou 

úhrady autobusu na různé zájezdy, setkání, dary, květinové gratulace. 

Dotace  spravované odborem ŠIK  byly  poskytnuty  ve výši 531 tis. Kč, z toho  Občanské 

sdružení Dlouhá cesta  10 tis. Kč, OV v Záluží 15 tis. Kč, Český svaz chovatelů 35 tis. Kč, 

Český svaz včelařů 15 tis. Kč, Mateřské centrum 65 tis. Kč, Junák 88 tis. Kč,  SDH 

Čelákovice 15 tis. Kč, SDH Sedlčánky 7,9 tis. Kč, OS Sojka 8 tis. Kč, Spolek  přátel MM 40 

tis. Kč, Klub přátel J. Zacha 60 tis. Kč, Spolek pro varhaní hudbu 35 tis. Kč, Mykologický 

kroužek 10 tis. Kč, Labyrint 68 tis. Kč, Klub kaktusářů 10 tis. Kč, Český zahrádkářský svaz 8 

tis. Kč, Český svaz rybářů 8 tis. Kč, Náboženská obec 15 tis. Kč, na pořádání  Mistrovství ČR 

o nezdatnější mládež a školu  bylo poskytnuto 10 tis. Kč, SK Union 8 tis. Kč. 

 

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

sportovním subjektům. Skutečné hodnoty výdajů na provoz těchto sportovních zařízení jsou 

v souladu  s rozpočtovanými hodnotami. V sauně bylo vynaloženo na rekonstrukci osvětlení  

248 tis. Kč. Výdaje těchto zařízení byly v roce 2009 z poloviny zajištěny příjmy z jejich 

činnosti. Další výdaje na sportovní zařízení byly určeny formou oprav výměnu oken 

v klubovně SK Záluží. Investiční výdaje na ostatní sportovní zařízení byly na osvětlení  

minihřiště  na stadionu v hodnotě 309 tis. Kč, na vybudování hřiště s umělým povrchem u ZŠ 

v Komenského ulici  v hodnotě 3 741 tis. Kč.  Na podporu sportovních oddílů bylo 

vynaloženo  1 127 tis. Kč. Z toho formou dotací na podporu činnosti  bylo rozděleno na 



základě požadavků sportovních subjektů celkem 1 099 tis. Kč:  SK Union celkem 300 tis. Kč, 

z toho 19 tis. Kč na turnaj Pohár starosty a Dětské olympijské hry 6 tis. Kč, FBK 19 tis. Kč, 1. 

ČKPV 94 tis. Kč, Tenisový klub 72 tis. Kč, florbalový klub Orka  74 tis. Kč,  VSC 107 tis. 

Kč, TJ Spartak 220 tis. Kč, Aerobik studio 77 tis. Kč, florbalový klub Crazy  - Frog 40 tis. 

Kč, Nohejbalový klub 5 tis. Kč, SK Záluží 34 tis. Kč, Sokol Sedlčánky 6,97 tis. Kč, AVZO 

TSČ 15 tis. Kč, jachtařská posádka 15 tis. Kč, Denisa Barešová 10 tis. Kč, P. Tatarka 5 tis. 

Kč, turnaj Bohuslav Gambrinus cup 5 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. Bylo  

nutné provést opravu hřiště v lokalitě u Spojovací ulice a „Duhového hřiště“.  V hodnotě 465 

tis. Kč bylo vybudováno nové dětské hřiště v zahradě MDDM.  

Celkové výdaje na MDDM dosáhly 3 805 tis. Kč. Největší položkou  je příspěvek na činnost 

MDDM ve výši 2 400 tis. Kč a krajské dotace v celkové hodnotě 132 tis. Kč na pořádání 

soutěží. Na rekonstrukci  letního tábora v Miličíně bylo vynaloženo  1 113 tis. Kč.   

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 občanskému sdružení Semiramis, které 

provádí terénní práci a zabezpečuje  prevenci před drogami.  Bylo tak vyčerpáno 129 tis. Kč. 

Pro nemocnici v Brandýse nad Labem byla schválena dotace ve výši 40 tis. Kč. 

 

Bydlení, komunální služby 
Půjčky z FRB byly čerpány ve výši 120 tis. Kč. Proces využití FRB je dán vyhláškou E 33/97 

města Čelákovic. 

Výdaje  na bytové hospodářství nejsou jako celek plně vyčerpány, protože nebyly plně 

čerpány prostředky na opravy bytového fondu, který spravuje Q – BYT Čelákovice s.r.o. 

Nebyly realizovány opravy 2 výtahů v domech v Milovicích.  Skutečné předplacené nájemné 

bylo vráceno v hodnotě 459 tis. Kč.  

Výdaje nebytového hospodářství jsou čerpány v hodnotě 260 tis. Kč. Tyto výdaje jsou 

zejména za objekt Obecního domu, č. p. 226 (dnes Lumira), bývalé školy v Sedlčánkách, 

hasičské zbrojnice v Sedlčánkách. 

Výdaje na veřejné osvětlení dosáhly celkové hodnoty 4 868 tis. Kč. Opravy byly provedeny 

v ulicích Stankovského a na cyklostezce u kostela.  Rozhodují výdaje byly investiční, celkem 

4 446 tis. Kč. Všechny naplánované akce byly provedeny, v Sedlčánkách byly práce 

provedeny Technickými službami v rámci jejich příspěvku.  

Výdaje  na  zásobování  teplem  byly opět investičního charakteru. Všechny byly směřovány 

do lokality V Prokopě, kde byly budovány domácí kotelny a plynové přípojky.   

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

územního  plánu. 

Výdaje na komunální  služby nebyly plně čerpány. Největší objem výdajů, příspěvek na 

činnost Technických  služeb byl čerpán v plánované  výši 23 570 tis. Kč. Položka platby daní 

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

realizované převody pozemků. Vratky veřejným rozpočtů mělo být vrácení poměrné části 

dotace na budování technické infrastruktury v Nedaninách. Tato případná povinnost se 

odkládá do roku 2014. Plánovaný nákup pozemků se v roce 2009 neuskutečnil.  

 



Ochrana životního prostředí 
Výdaje na ochranu životního prostředí dosáhly 90 % plánovaných hodnot. Největší část 

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

území města působí.  

Výdaje na péči o veřejnou zeleň byly vynaloženy ve výši 2 273 tis. Kč. Veškeré výdaje byly 

vynaloženy na  výsadbu, údržbu a ošetření veřejné zeleně. Nejsou zde výdaje na sekání trávy, 

tuto službu plně zajišťují Technické služby Čelákovice. Byly vysázeny nové stromy v celkové 

hodnotě 1 004 tis. Kč v ulicích Stankovského, Matěje Červenky, Rumunská, Na Stráni, 

v zahradě MDDM, v Sedlčánkách. Na ošetření stromů, stříhání živých plotů bylo vynaloženo 

874 tis. Kč, na odstraňování škod po letní větrné smršti bylo vynaloženo 280 tis. Kč, na  

posudky a studie 115 tis. Kč. 

 

Sociální věci 
 

Výdaje na dávky a podpory jsou hrazeny ze státní dotace, která byla v předpokládané výši 1 

804 tis. Kč na základě vývoje potřeb občanů. Skutečná výše vyplacených dávek byla 1  791 

tis. Kč. Nevyplacená část byla vrácena. Výdaje na pečovatelskou službu dosáhly hodnoty 2 

361 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu byla poskytnuta ve výši 510 tis. Kč, v poloviční 

hodnotě proti roku 2008.   

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 navýšeny zejména o hodnotu pořizovaného člunu. 

 

Všeobecná správa a služby 
 

Státní správa, samospráva 
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 7 552,2 tis. Kč na výkon státní správy, kterou město dostává společně 

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

této dotace je na výkon státní správy určena ještě další dotace ve výši 1 139,22 tis. Kč. V roce 

2009 byly investiční výdaje v této oblasti ve výši 1 009 tis. Kč, bylo pořízeno nové auto, 

nutné programové vybavení, telefonní ústředna. Převody vlastním fondů, které jsou vyčísleny 

ve výši 1 162 tis. Kč jsou převody mezi účty, ale nejsou to skutečné výdaje.  

 

Finanční operace 
Tato část rozpočtu obsahuje  výdaje z finančních operací ve výši 893 tis. Kč, jsou to  výdaje 

spojené s úhradou úroků z úvěrů a půjček ve výši 620 tis. Kč, úroky z úvěru na rekonstrukci 

mateřské a základní školy jsou  v příslušné části rozpočtu. Dále jsou zde úhrady za vedení 

účtů města ve výši 273 tis. Kč. Služby peněžních ústavů jsou výdaje za  pojištění majetku 

města, především nemovitého, ve výši 470 tis. Kč. Finanční operace zahrnuje daň z příjmů 

obce za rok 2008 ve výši 13 340 tis. Kč  a DPH ve výši  849 tis. Kč. Daň z příjmů obce není 

skutečný výdaj, stejná hodnota je i v příjmové části rozpočtu, ale DPH byla od 2. čtvrtletí 

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 vyčerpaná 

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

lednu  2009 ve výši  22 861 523,14  Kč, tato hodnota klesla ke konci roku 2009 o 85 718,59 

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 4 929 tis. Kč. Jako celek je hodnota 

financování za rok 2009 kladná,  to znamená, že výdaje byly vyšší než příjmy. Je to dáno 

čerpáním úvěru. 
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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. 2009. V sloupci 

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

k 31. 12. 2009. Skutečné vrácení nevyužitých částí dotací bylo provedeno  počátkem roku 

2010. 

Dotace z všeobecné pokladní správy je na posílení výdajů na výkon státní správy. 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 2010 bylo vráceno 

13,283 tis. Kč do státního rozpočtu.  

Dotace na pečovatelskou službu byla poskytnuta na základě žádosti ve výši 510 tis. Kč. 

Dotace výdaje spojené s poskytováním služeb CzechPoint byla ve výši 27 341 tis. Kč. 

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 a Městské muzeum. Účel dotací je 

popsán v přehledu. 

Investiční dotace ze všeobecné pokladní správy byla určena na odstranění havarijního stavu 

ZŠ Kostelní. Dotace byla poskytnuta formou uhrazení předložených faktur dodavatele. 

Investiční dotace ze stáních fondů byla na vybudování cyklostezky  podél Labe, byla 

poskytnuta rovněž formou uhrazení předložených faktur dodavatele. 

Investiční dotace od krajů byla určena na pořízení člunu pro SDH.                                                                                                                                     

 

 

 

 


