
Podklad 2. 1 pro jednání ZM 24/2013 dne 25. 9. 2013 
 
Rozpočet města 2013 - úprava č. 6 

 
 

Předkládá: Ing. Josef Pátek - starosta 
Zpracoval: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 
 
 
Příjmy 
 
Nedaňové příjmy 
- pojistné náhrady za poškozené dveře v MŠ J. A. Komenského a za shořelé kontejnery. 
Přijaté transfery 
- snížení již přijaté dotace pro MDDM o vratku nevyčerpané dotace 
 
Výdaje 
 
Zemědělství a lesní hospodářství 
Zvláštní veterinární péče – snížení hodnoty na umístění psů do útulku, převod na par. péče o vzhled 
obcí. 
Tělovýchova a zájmová činnost - MDDM 
Nájemné – úprava výdajů nájemného za pozemky v LT Miličín podle nových smluv.                  
Neinvestiční příspěvek – úprava - snížení - dotace MDDM o nevyčerpané prostředky, které se vrací 
poskytovateli prostřednictvím rozpočtu města. 
Ochrana životního prostředí 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  - navýšení výdajů na nákup služeb na administraci žádosti o 
dotaci z OPŽP na revitalizaci zeleně, jedná se o lokality Jaselská, hřbitov, alej u hřbitova, parčík u 
Kovohutí a „u vrtule“, park v Záluží, Lumpapark Na Nábřeží 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Městská policie -  úprava výdajů na přístroje a zařízení za instalaci kamery v komplexu STOPRO, 
připravuje se smlouva, která by měla zajistit úhradu těchto výdajů. 
Ostatní činnost 
Výše rezervy se snižuje na hodnotu 5 973,73447 Kč. 
 
Příloha: přehled úprav č. 6 
  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Čelákovic bere na vědomí úpravu č. 6 rozpočtu města 2013. 



ROZPOČET  2013

úprava č. 6

Příjmy

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Nedaňové příjmy 36,00

3111 MŠ J. A. Komenského

2322 přijaté pojistné náhrady 11,00 0,00 11,00

poškozené vnitřní dveře

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

2322 přijaté pojistné náhrady 25,00 0,00 25,00

4 kontejnery

Přijaté transfery -1,875

4122 neinvestiční transfery od krajů -1,875 67,500 65,625

MDDM vratka dotace

kontrolní součet 34,125



Výdaje

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Zemědělství a lesní hospodářství -100,00

1014 zvláštní veteriánrní péče

5169 nákup služeb umístění psů do útulku -100,00 180,00 80,00

Tělovýchova a zájmová činnost 1,125

3421 Městský dům dětí a mládeže

5164 nájemné LT Miličín 3,00 2,00 5,00

5331 neinvestiční příspěvek přísp. organizacím -1,875 2 502,500 2 500,625

dotace KÚ -1,875 67,500 65,625

Ochrana životního prostředí 100,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5169 nákup služeb 100,00 1 000,00 1 100,00

údržba, výsadba zeleně 100,00 800,00 900,00

na administraci dotace z OPŽP na revitalizaci z.

Bezpečnost a veřejný pořádek 200,00

5311 městká policie, kamerový systém

6122 přístroje, zařízení kamera v komplexu STOPRO 200,00 336,00 536,00

Ostatní činnost -167,00

6409 5901 nespecifikované rezervy -167,00000 6 140,73447 5 973,73447

kontrolní součet 34,12500

kontrolní číslo 0,00
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