
Podklad 2. 2 pro jednání ZM 24/2013 dne 25. 9. 2013 
 
Rozpočet města 2013 - úprava č. 7 

 
 

Předkládá: Ing. Josef Pátek - starosta 
Zpracoval: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 
 
 
Příjmy 
 
Nedaňové příjmy 
- přijaté příspěvky – příspěvky na propagační tiskoviny.  
- příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena. 
Transfery 
Dary Středočeského kraje v souvislosti s povodněmi na základě darovacích smluv na uvedené účely -
na nákup hadic a na nákup nebo opravu čerpadel. Jsou určeny pro SDH. 
 
Výdaje 
 
Vzdělávání 
MŠ Rumunská  - součást výdajů na zateplení MŠ, na činnost manažera projektu. 
MŠ Komenského – úprava výše úroků z úvěru ČS, správu úvěru převzala pražská centrála, proto 
došlo k tomuto nepatrnému navýšení v roce 2013. 
ZŠ Kostelní – úprava výše úroků z úvěru ČS, důvod jako u MŠ Komenského, jedná se o jeden úvěr, 
který je rozdělen na dva objekty. 
ZŠ Kostelní – úprava výdajů na nutnou opravu střech objektu Chanos.  
Kultura církve, sdělovací prostředky 
Nutné výdaje na již realizovanou opravu veřejného rozhlasu.  
Bydlení komunální služby a územní rozvoj 
Bytové hospodářství – navýšení objemu vratných částek předplaceného nájemného o 40 tis. Kč na 
základě poslední žádosti. 
Nebytové hospodářství - navýšení výdajů na opravy a údržbu za opravu věžních hodin v bývalé škole 
v Sedlčánkách.  
Komunální služby  

-  úprava výdajů za elektrickou energii za vodní prvky, vyúčtování za období 7/2012 – 5/2013, 
- úprava výdajů na nákup služeb za zpracování energetického auditu budov města (úřad a 

školství), 
- navýšení výdajů na nákup pozemků – úhrada 12 tis. Kč Úřadu pro zastupování státu a 

vytvoření rezervy pro případný další nákup. 
Ochrana životního prostředí 
Výdaje na nákup materiálu – úhrada nakoupených sáčků na psí exkrementy. 
Sociální věci 
Jedná se o přesun mezi položkami uvedeného paragrafu. 
Městská policie 
Jedná se o přesun mezi položkami, aby se posílila hodnota položky nákup materiálu. 
Ostatní činnost 
Výše rezervy se snižuje na hodnotu 5 021,58147 Kč. 
 
Příloha: přehled úprav č. 7 
  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Čelákovic bere na vědomí úpravu č. 7 rozpočtu města 2013. 



ROZPOČET  2013

úprava č. 7 7

Příjmy

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Nedaňové příjmy 79,00

3319 ostatní záležitosti kultury

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13,00 0,00 13,00

3639 komunální služby a územní rozvoj

2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 66,00 40,00 106,00

Přijaté transfery 26,847

4122 neinvestiční transfery od krajů 26,847 65,625 92,472

KÚ nákup hadic 8,550 0,000 8,550

KÚ nákup, oprava čerpadel 18,297 0,000 18,297

kontrolní součet 105,847



Výdaje

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Vzdělávání 634,00

3111 MŠ Rumunská

6121 investice zateplení - činnost manažera projektu 200,00 0,00 200,00

MŠ Komenského

5141 úroky úvěr ČS 2,00 451,00 453,00

3113 ZŠ Kostelní

5141 úroky úvěr ČS 2,00 493,00 495,00

5171 opravy a údržba střecha Chanos 430,00 360,00 790,00

Kultura, církve, sdělovací prostředky -1,00

3319 záležitosti kultury

5169 nákup služeb -13,00 1 185,00 1 172,00

3341 rozhlas a televize

5171 opravy a údržba veřejný rozhlas 4,00 0,00 4,00

3399 ostatní záležitosti kultury

5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 8,00 610,00 618,00

dotace SVaZ 0,00 200,00 200,00

dotace ŠIK 8,00 410,00 418,00

Tělovýchova a zájmová činnost 5,00

3419 podpora sportovních oddílů

5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 5,00 1 100,00 1 105,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 402,000

3612 bytové hospodářství

5909 ostatní neinvestiční výdaje 40,00 379,00 419,00

vratky předplaceného nájemného



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

3613 nebytové hospodářství

5171 opravy a údržba oprava věžních hodin v Sedlčánkách 19,00 73,00 92,00

3639 komunální služby

5154 elektrická energie vodní prvky 51,00 24,00 75,00

5169 nákup služeb energetické audity budov 242,00 710,00 952,00

6130 pozemky 50,00 162,00 212,00

Ochrana životního prostředí 18,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5139 nákup materiálu sáčky na psí exkr. 18,00 0,00 18,00

Sociální věci 0,00

4359 ostatní činnosti a služby v oblasti sociální

5154 elektrická energie -1,00 9,00 8,00

5169 nákup služeb 1,00 14,00 15,00

Bezpečnost  a veřejný pořádek 0,00

5311 městská policie

5139 nákup materiálu 15,00 40,00 55,00

5173 cestovné -10,00 12,00 2,00

5361 nákup kolků -5,00 10,00 5,00

Ostatní činnost -952,15

6409 5901 nespecifikované rezervy -952,15300 5 973,73447 5 021,58147

kontrolní součet 105,847

kontrolní číslo 0,00
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