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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic bere v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 na vědomí úpravu č. 9 rozpočtu města 
2013. 
 
 
 
Důvodová zpráva: 
Tato úprava rozpočtu města byla schválena Radou města v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 dne 21. 10. 2013.  
 
Transfery 
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – úprava hodnoty dotace na hodnotu 588, 
547 tis. Kč, záloha na volby do Parlamentu ČR. 
 
 
Výdaje 
 
Vzdělávání 
MŠ Rumunská  - navýšení výdajů na opravy na hodnotu 165 tis. Kč, oprava 
vodovodního potrubí v kolektoru. 
ZŠ Komenského – snížení výdajů na opravy na hodnotu 315 tis. Kč, kompenzace 
navýšení výdajů na opravy MŠ Rumunská a ZUŠ. 
ZUŠ – zvýšení výdajů na opravy na hodnotu 390 tis. Kč, nutná oprava lepenkové 
střechy školy.  
Tělovýchova a zájmová činnost 
Ostatní tělovýchovná činnost – úprava rozpočtu na pol. nákup služeb ve výši 7 tis. 
Kč, statický posudek ocelové lávky na fotbalovém hřišti.  
Dětská hřiště – úprava výdajů na nákup materiálu na hodnotu 52 tis. Kč, nákup písku 
na základě hygienických předpisů, 
úprava výdajů na opravy na hodnotu 157 tis. Kč, kompenzace úprava na položkách 
5139 a 6121, 
navýšení výdajů na investice na hodnotu 1 000 tis. Kč na realizaci hřiště v ulici Na 
Stráni.  



Bydlení komunální služby a územní rozvoj 
Nebytové hospodářství – navýšení investičních výdajů na hodnotu 170 tis. Kč, 
zateplení fasády bývalé hasičské zbrojnice v Sedlčánkách. 
Ochrana životního prostředí 
Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení výdajů na nákup zboží na hodnotu 38 
tis. Kč, do konce roku je nutný nákup 1 000  ks pytlů na odpady pro občany.  
Požární ochrana  
Požární ochrana  - SDH – navýšení výdajů na pořízení dhdm na hodnotu 49 tis. Kč 
na nákup čerpadla 
navýšení výdajů na nákup materiálu na hodnotu 89 tis. Kč na nákup nových hadic. 
Toto navýšení je na základě dotace KÚ Středočeského kraje, která již byla do 
rozpočtu zahrnuta v úpravě č. 7. 
Státní správa, územní samospráva 
Volby do Parlamentu ČR  - úprava výdajů na nákup materiálu na hodnotu 10 tis. Kč, 
úprava na položce opravy (5171) v hodnotě 5 tis. Kč, oprava stávajícího vybavení 
volebních místností, úprava výdajů na pohoštění na hodnotu 33 tis. Kč., na základě 
upřesněných informací. 
Zastupitelstva obcí – navýšení výdajů na služby telekomunikací na hodnotu 235 tis. 
Kč, úhrada fa za 9/2013 ve výši 115 374,00 Kč. 
Finanční operace 
Příjmy a výdaje z finančních operací  - úprava pol. služby peněžních ústavů na 
hodnotu 521 tis. Kč, pojištění náměstí podle dotačních podmínek. 
Ostatní činnost 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 434,73987 Kč. 
 



ROZPOČET  2013

úprava č. 7 9

Příjmy

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Přijaté transfery 248,000

4111 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 248,000 340,547 588,547

volby do Poslanecké sněmovny PČR

kontrolní součet 248,000

Výdaje

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Vzdělávání 0,00

3111 MŠ Rumunská

5171 opravy a údržba oprava vodovodního potrubí 45,00 120,00 165,00

v kolektoru

3113 ZŠ Komenského

5171 opravy a údržba -135,00 450,00 315,00

3231 ZUŠ

5171 opravy a údržba oprava lepenkové střechy 90,00 300,00 390,00

Tělovýchova a zájmová činnost 7,00

3419 ostatní tělovýchovná činnost

5169 nákup služeb statický posudek lávky - fotbal. hřiště 7,00 0,00 7,00

3421 dětská hřiště

5139 nákup materiálu písek 2,00 50,00 52,00

5171 opravy a údržba -202,00 359,00 157,00

6121 investice hřiště Na Stráni 200,00 800,00 1 000,00



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 85,000

3613 nebytové hospodářství

6121 investice zateplení fasády býv. has. zbrojnice 85,00 85,00 170,00

Ochraba životního prostředí 8,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

5163 nákup zboží pytle na odpady 8,00 30,00 38,00

Požární ochrana 28,00

5512 SDH

5137 dhdm čerpadlo 19,00 30,00 49,00

5139 nákup materiálu hadice 9,00 80,00 89,00

Státní moc, státní správa, územní samospráva 140,00

6112 zastupitelstva obcí

5162 služby telekomunikací a radiokom. 135,00 100,00 235,00

6114 volby do Parlamentu ČR

5139 nákup materiálu 4,00 6,00 10,00

5171 opravy a údržba 5,00 0,00 5,00

5175 pohoštění -4,00 37,00 33,00

Finanční operace 8,00

6320 příjmy a výdaje z fin. operací

5163 služby peněžních ústavů 8,00 513,00 521,00

pojištění majetku 

Ostatní činnost -28,00

6409 5901 nespecifikované rezervy -28,00000 8 462,73987 8 434,73987

kontrolní součet 248,000

kontrolní číslo 0,000
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