
Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne 25. 9. 2013 
 
Rozpočet města 2013 - úprava č. 8 

 
 

Předkládá: Ing. Josef Pátek - starosta 
Zpracoval: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 
 
 
Příjmy 
 
Daňové příjmy 
DPPO za obce – úprava hodnoty této daně na skutečnou hodnotu na základě daňového přiznání za 
rok 2012. 
DPH – navýšení daně o 2mil. Kč, toto navýšení vychází ze skutečných daňových výnosů. 
 
Nedaňové příjmy 
Městská knihovna – pojistné plnění za vytopení suterénu knihovny.  
Ostatní záležitosti kultury – příspěvky na tisk „průvodce“. 
Bytové hospodářství  - navýšení položky 2324 podle skutečného plnění – uhrazené poplatky 
související s vymáháním dlužného nájemného. 
Komunální služby – snížení nájemného z pozemků – na náměstí (konání trhů). Příslušná smlouva 
byla v pololetí ukončena.   
Sběr a svoz komunálních odpadů – pojistné plnění za shořelé kontejnery. 
Činnost místní správy – úhrady energií z minulých let v pronajatých prostorech. 
 
Kapitálové příjmy 
Prodej pozemků na základě schválených smluv. 
 
Transfery 
Doplatek dotace na volbu prezidenta  - na základě vyúčtování dotace. 
Investiční transfery od regionálních rad – úprava hodnoty dotace na rekonstrukci náměstí podle 
přidělených prostředků. 
 
 
Výdaje 
 
Doprava  
Silníce a ostatní záležitosti komunikací – uvedené investiční akce nebudou v letošním roce 
realizovány. Úprava okolí křížku v Kollárově ulici předpokládá především nové chodníky. 
Provoz vnitrozemské plavby – přívoz – navýšení výdajů na provoz přívozu z důvodů prodloužení doby 
výstavby lávky přes Labe. 
Vodní hospodářství 
Pitná voda – snížení investičních výdajů – vodovod v ul. J. A. Komenského se letos nebude realizovat. 
Snížení je ve prospěch rezervy. 
Odpadní voda – navýšení výdajů na projekty na akci Záluží. Tato úprava je na úkor rezervy. 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství – vybudování 2 melioračních šachet v Jiřině. 
Vzdělávání 
MŠ Rumunská  - navýšení výdajů na opravy – chodníků v areálu školky a navýšení výdajů na projekt 
rekonstrukce MŠ. 
MŠ Komenského – úprava výdajů na opravy. 
ZŠ Komenského – navýšení výdajů na opravy střech a okapů. 
Navýšení příspěvku na provoz zahrnuje poměrnou část mzdových prostředků pro asistenty pedagoga 
na rok 2013 na základě usnesení RM. 
ZŠ Kostelní – zvýšení příspěvku na činnost školy.  
Kultura církve, sdělovací prostředky 
Městská knihovna – výdaje na odvodnění objektu, aby se omezilo neustálé zaplavování suterénu 
knihovny.  
Záležitosti kultury  - přesun 100 tis. Kč mezi položkami a snížení výdajů na položce nákup služeb, 
jedná se o výdaje na nové webové stránky města, částka je přesunuta na pol. 6171 5169. 



Záležitosti sdělovacích prostředků – snížení výdajů na tisk ZMČ.  
Tělovýchova a zájmová činnost 
Sauna – výdaje na vyúčtování plynu, protože nový nájemce neprovedl přes veškerou snahu MěÚ 
převod plynu. Pokud se tak nestane, bude řešení např. přefakturací. 
Bazén – uvedené úpravy vycházejí z dosavadního průběhu čerpání uvedených výdajů. 
SK Záluží – výdaje na opravu střechy klubovny. 
Sportovní hala  - výdaje na nákup časomíry. 
Bydlení komunální služby a územní rozvoj 
Bytové hospodářství – navýšení výdajů na nákup služeb, tato položka obsahuje kromě odměny za 
správu bytového fondu i další služby. 
Nebytové hospodářství – investiční výdaj na zateplení fasády bývalé hasičské zbrojnice 
v Sedlčánkách. 
Veřejné osvětlení  - úprava výdajů uvedených investičních akcí, v případě kruhového objezdu se 
jedná o skutečné výdaje v roce 2013. Oprava součtu investičních výdajů je oprava chyby součtové 
funkce této položky. 
Územní plánování – tvorba územního plánu – snížení výdajů na předpokládanou hodnotu v roce 
2013. 
Komunální služby  - navýšení příspěvku na provoz TS jednak na základě schválených rozhodnutí a na 
základě vykonaných prací pro město.  
Sociální věci 
Pečovatelská služba – nákup 8 náramků pro seniory, umožňující vyslat signál o pomoc. Investiční 
výdaj na nákup pojízdného zvedáku pro seniory. 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Přesun 65 tis. mezi uvedenými položkami – jedná se o opravu kamery u ZŠ Kostelní. 
Státní správa, územní samospráva 
Volby do Parlamentu ČR  - předpokládané výdaje na volby. 
Místní správa – úprava uvedených položek vyplývá z čerpání výdajů. V případě poradenských a 
právních služeb je zohledněno zadání právních rozborů, nákup služeb – posílení z par. 3319, 
cestovné je navýšeno na předpokládanou hodnotu. Příspěvek pro MAS je dán schválenou výší 5 Kč 
na obyvatele, počet obyvatel je k 1. 1. 2013, tj. 11 150 obyvatel Čelákovic, hodnota je zaokrouhlená.  
Finanční operace 
Úprava hodnoty služby peněžních ústavů výdaje za vedení účtů, jejich počet se zvyšuje. 
Úprava hodnoty DPPO za obce na skutečnou úroveň. 
Navýšení hodnoty DPH na přepokládanou hodnotu, není možné uplatnit odpočet DPH. 
Ostatní činnost 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 612,73987 Kč. 
 
Příloha: přehled úprav č. 8 
  bilance VaK 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje úpravu č. 8 rozpočtu města 2013. 



ROZPOČET  2013

úprava č. 7 8

Příjmy

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Daňové příjmy 1 451,00

1122 daň z příjmů právnických osob za obce -549,00 11 209,00 10 660,00

1211 daň z přidané hodnoty 2 000,00 45 550,00 47 550,00

Nedaňové příjmy -109,00

3314 městská knihovna

2322 přijaté pojistné náhrady 43,00 6,00 49,00

3319 ostatní záležitosti kultury

2324 nekapitálové příspěvky a náhrady 24,00 13,00 37,00

3612 bytové hospodářství

2324 nekapitálové příspěvky a náhrady 150,00 114,00 264,00

3639 komunální služby

2131 nájemné z pozemků náměstí -346,00 852,00 506,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

2322 přijaté pojistné náhrady 13,00 25,00 38,00

6171 činnost místní správy

2324 nekapitálové příspěvky a náhrady 7,00 34,00 41,00

Kapitálové příjmy 168,00

3639 komunální služby a územní rozvoj

3111 příjmy z prodeje pozemků 168,00 70,00 238,00

Přijaté transfery -1 523,842

4111 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 62,547 278,000 340,547

volba prezidenta



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

4123 neinvestiční transfery od regionálních rad 0,000 53,14158 53,142

náměstí

4223 investiční transfery od regionálních rad -1 586,38860 13 346,92917 11 760,54057

náměstí

kontrolní součet -13,842



Výdaje

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Doprava -6 135,00

2212 silnice

6121 investice -5 005,00 9 734,00 4 729,00

Zeyerova -2 200,00 2 200,00 0,00

J. A. Komenského -2 200,00 2 200,00 0,00

U Náhonu -330,00 330,00 0,00

J. A. Komenského - propojka nám. -275,00 275,00 0,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací

6121 investice -1 230,00 45 505,00 44 275,00

V Rybníčkách -600,00 600,00 0,00

U Podjezdu -180,00 180,00 0,00

Rooseveltova  - přechod -600,00 600,00 0,00

okolí křížku v Kollárově ulici 150,00 0,00 150,00

2232 provoz vnitrozemské plavby

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

Vodní hospodářství 105,00

2310 pitná voda

5901 nespecifikovaná rezerva 3 500,00 1 677,00 5 177,00

6121 investice -3 500,00 3 850,00 350,00

J. A. Komenského -3 500,00 3 500,00 0,00

2321 odpadní voda

5901 nespecifikovaná rezerva -300,00 5 967,00 5 667,00

6121 investice 300,00 682,00 982,00

projekty Záluží 300,00 370,00 670,00

2344 ostatní záležitosti vodního hospodářství

5169 nákup služeb           meliorační šachty v Jiřině 105,00 0,00 105,00



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Vzdělávání 1284,00

3111 MŠ Rumunská

5171 opravy a údržba oprava chodníku v areálu MŠ 100,00 20,00 120,00

5331 neinvestiční příspěvek 8,00 2 550,00 2 558,00

6121 investice projekt rekonstrukce 100,00 200,00 300,00

3111 MŠ Komenského

5171 opravy a údržba 10,00 20,00 30,00

5331 neinvestiční příspěvek 16,00 2100,00 2116,00

3113 ZŠ Komenského

5171 opravy a údržba střechy, okapy 350,00 100,00 450,00

3113 ZŠ Kostelní

5331 neinvestiční příspěvek 700,00 2 900,00 3 600,00

Kultura, církve, sdělovací prostředky -230,00

3314 městská knihovna

5171 opravy a údržba odvodnění 150,00 20,00 170,00

3319 záležitosti kultury

5136 knihy. uč. pomůcky, tisk -100,00 365,00 265,00

5139 nákup materiálu 100,00 140,00 240,00

5169 nákup služeb -150,00 1 172,00 1 022,00

3349 záležitosti sdělovacích prostředků - ZMČ

5169 nákup služeb tisk ZMČ -230,00 730,00 500,00

Tělovýchova a zájmová činnost 436,00

3412 sauna 

5153 plyn vyúčtování 50,00 0,00 50,00

3412 bazén

5152 teplo 100,00 1 800,00 1 900,00

5154 elektrická energie záloha za 4. Q. 120,00 600,00 720,00

5162 služby telekomunikací 1,00 12,00 13,00



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

5169 nákup služeb revize zařízení, výuka plavání 80,00 410,00 490,00

3412 SK Záluží

5171 opravy a údržba střechy 35,00 0,00 35,00

3412 sportovní hala

6122 přístroje, zařízení časomíra 50,00 0,00 50,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj -91,000

3612 bytové hospodářství

5169 nákup služeb správa bytového fondu 112,00 1 060,00 1 172,00

5909 ostatní neinvestiční výdaje 12,00 419,00 431,00

3613 nebytové hospodářství

6121 investice zateplení fasády býv. has. zbrojnice 85,00 0,00 85,00

3631 veřejné osvětlení

6121 investice -819,00 3 737,00 2 918,00

kruhový objezd -230,00 480,00 250,00

Rooseveltova - přechod -180,00 180,00 0,00

oprava součtu investičních výdajů -409,00

3635 územní plánování

6119 nákup nehmotného majetku -573,00 1 073,00 500,00

3639 komunální služby

5331 Technické služby  - neinvestiční příspěvek 1 092,00 22 180,00 23 272,00

opr. zametacího stroje 262, ul. U Podjezdu  180,

oprava sekačky 200, ostatní akce 450

Sociální věci 240,00

4351 pečovatelská služba

5137 dhdm náramky - NEO SOS Alarm 80,00 40,00 120,00

6122 přístroje, zařízení pojízdný zvedák 160,00 0,00 160,00



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00

5311 městská policie

5171 opravy a údržba 65,00 200,00 265,00

6122 přístroje, zařízení -65,00 536,00 471,00

Státní moc, státní správa, územní samospráva 766,00

6114 volby do Parlamentu ČR

5021 OOV 270,00 0,00 270,00

5139 nákup materiálu 6,00 0,00 6,00

5161 služby pošt 2,00 0,00 2,00

5162 služby telekomunikací 7,00 0,00 7,00

5169 nákup služeb 10,00 0,00 10,00

5173 cestovné 1,00 0,00 1,00

5175 pohoštění 37,00 0,00 37,00

6171 činnost místní správy

5151 studená voda 30,00 100,00 130,00

5164 nájemné kopírek 12,00 30,00 42,00

5166 poradenské, právní služby 170,00 270,00 440,00

5169 nákup služeb web. stránky města 150,00 1 960,00 2 110,00

5173 cestovné 15,00 20,00 35,00

5222 neinvestiční transfery obč. sdružením  - přísp. MAS 56,00 0,00 56,00

Finanční operace 20,00

6310 příjmy a výdaje z fin. operací

5163 služby peněžních ústavů 20,00 100,00 120,00

6399 finanční operace

5362 platby daní 0,00 14 709,00 14 709,00

daň z příjmů obce -549,00 11 209,00 10 660,00

DPH 549,00 3 500,00 4 049,00

Ostatní činnost 3 591,16

6409 5901 nespecifikované rezervy 3 591,15840 5 021,58147 8 612,73987

kontrolní součet -13,842

kontrolní číslo 0,000



VaK  - BILANCE

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘÍJMY 16 615,00

2399 2132 nájemné 16 615,00

VÝDAJE 16 615,00

2310 Pitná voda 7 900,00

5171 opravy 2 373,00

6121 investice 350,00

5901 rezerva 5 177,00

2321 Odpadní voda 6 825,00

5141 úroky 25,00

5169 nákup služeb ČOV hluková studie, kamerová prohl. 30,00

5171 opravy 121,00

6121 investice 982,00

5901 rezerva 5 667,00

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství

5909 ostatní neinvestiční výdaje 1 250,00

8124 úvěr SFŽP splátky 640,00
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