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Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera  - mistostarosta 
 
 
Příloha: přehled úprav č. 12 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje souladu s § 84 odst. 2 zákona 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 12 rozpočtu 
města Čelákovic 2013. 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
 
Příjmy 
Daňové příjmy 
Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů – úprava na skutečně dosaženou hodnotu 
2 323 tis. Kč. 
Daň z příjmů právnických osob – úprava na skutečně dosaženou hodnotu 21 680 tis. 
Kč. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství – úprava na skutečně dosaženou 
hodnotu 392 tis. Kč. 
Správní poplatky - úprava na skutečně dosaženou hodnotu 1 218 tis. Kč vlivem 
zejména poplatků stavebního úřadu. 
Nedaňové příjmy 
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví – sankční platby – úprava na reálnou 
hodnotu 156 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky – souvisí se sankčními platbami – 
úprava na reálnou hodnotu 5 tis. Kč. 
Ostatní záležitosti kultury – příjmy z poskytování služeb a výrobků – úprava na 
skutečně dosaženou hodnotu 45 tis. Kč, jedná se o vstupné z koncertů. 
Komunální služby – ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – úprava 
položky na skutečnou hodnotu 183 tis. Kč. 
Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování a 
poskytování informací – úprava položky na skutečnou hodnotu 4 tis. Kč. 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy z úroků – navýšení hodnoty 
položky na 129 tis. Kč vlivem stále značného množství peněz na účtech města. 
 
 
 



Transfery 
Investiční transfery ze státního rozpočtu – úprava položky 4216 na hodnotu 1 
164,357 tis. Kč, dotace MMR na bezbariérovost, na výtah a rekonstrukci veřejných 
WC.  
 
Výdaje 
Vzdělávání 
Základní školy - navýšení položky 5171 - opravy a údržbu - ZŠ Kostelní na hodnotu 
890 tis. Kč, jedná se o opravu střechy domku školníka ve výši 100 tis. Kč. 
Kultura 
Městské muzeum - úprava výdajů na položce 6121 na hodnotu 62 tis. Kč na realizaci 
EZS v depozitáři MM. 
Zájmová činnost v kultuře – úprava výdajů na položce 5166 na hodnotu 10 tis. Kč.  
Tělovýchova a zájmová činnost 
Podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí – navýšení na 
položce 5492 – dary obyvatelstvu – pro vyplacení dotace Janu Kuncovi na konání 
exhibice ve skateboardu, podle usnesení RM č. 24/2013/230 z 18. 11. 2013. 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Bytové hospodářství – úprava položky 5151 – voda na hodnotu 3 tis. Kč a úprava na 
položce 5152 – teplo na hodnotu 254 tis. Kč. V obou případech se jedná o úhrady za 
dočasně nepronajaté byty. Úprava položky 5169 na hodnotu 1 277 tis. Kč – jedná se 
o výdaje na správu bytů. 
Nebytové hospodářství – navýšení výdajů na elektrickou energii na hodnotu 180 tis. 
Kč. Jedná se o spotřebu elektrické energie zejména v pobočce městské knihovny 
v Sedlčánkách. Úprava výdajů na položce 6121 – investice na hodnotu 0. Původní 
částka byla určena na zateplení pobočky městské knihovny v Sedlčánkách, zateplení 
nebude v tomto roce realizováno. 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava na položce 5139  - nákup materiálu – kromě výdajů pro 
zastupitele jsou zde evidovány i výdaje osadních výborů, navýšení na hodnotu 30 tis. 
Kč. Na výšení výdajů na služby telekomunikací a radiokomunikací na hodnotu 140 
tis. Kč. Navýšení výdajů na nákup ostatních služeb na hodnotu 135 tis. Kč na 
zajištění přenosů ze zasedání zastupitelstev města. 
Místní správa – úprava výdajů na položce 5136 - knihy, tisk na hodnotu 50 tis. Kč, 
aby bylo možné uhradit vázané sbírky zákonů v hodnotě cca 12 tis. Kč.  
Finanční operace 
Příjmy a výdaje z finančních operací – úprava položky 5163 na hodnotu 140 tis. Kč 
za vedení účtů města. 
Finanční operace – navýšení položky 5362 – platby daní  - na hodnotu 15 359 tis. 
Kč, navýšení o 200 tis. Kč na odvod DPH.  
Ostatní činnost 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 854 743,87 Kč. 
 



ROZPOČET  2013

úprava č. 7 12

Příjmy

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Daňové příjmy 1 029,00

1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 243,00 2 080,00 2 323,00

1121 daň z příjmů právnických osob 680,00 21 000,00 21 680,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 8,00 384,00 392,00

1361 správní poplatky 98,00 1 120,00 1 218,00

stavební povolení 98,00 550,00 648,00

Nedańové příjmy 95,00

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví

2212 sankční platby stavební úřad 19,00 137,00 156,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky 3,00 2,00 5,00

3319 ostatní záležitosti kultury

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 25,00 20,00 45,00

vstupné

3639 komunální služby

2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 40,00 143,00 183,00

věcná břemena

6171 činnost místní správy

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,00 3,00 4,00

kopírování

6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2141 příjmy z úroků 7,00 122,00 129,00

běžné účty 100,00

Přijaté transfery 1 164,357

4216 ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 1 164,357 0,000 1 164,357

bezbariérovost MěÚ

kontrolní součet 2 288,357



Výdaje

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Vzdělávání 100,00

3113 ZŠ Kostelní

5171 opravy a údržba oprava střechy domku školníka 100,00 790,00 890,00

Kultura 63,00

3315 městské muzeum

6121 investice EZS v depozitáři MM 62,00 0,00 62,00

3392 zájmová činnost v kultuře

5166 konzultační, poradenské, právní služby 1,00 9,00 10,00

Tělovýchova a zájmová činnost 2,00

3419 podpora sport.  oddílů, výdaje na konání sport. akcí

5492 dary obyvatelstvu exibice ve skateboardu 2,00 20,00 22,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 82,00

3612 bytové hospodářství

5151 voda volných bytů 3,00 0,00 3,00

5152 teplo volných bytů 44,00 210,00 254,00

5169 nákup ost. služeb správa bytů 105,00 1 172,00 1 277,00

3613 nebytové hospodářství

5154 elektrická energie pobočka MK v Sedlčánkách 100,00 80,00 180,00

6121 investice -170,00 170,00 0,00

Státní moc, státní správa, územní samospráva 75,00

6112 zastupitelstva obcí

5139 nákup materiálu 10,00 20,00 30,00

5162 služby telekomunikací a radiokom. 40,00 100,00 140,00

5169 nákup ostat. služeb přenosy jednání ZM 15,00 120,00 135,00

6171 činnost místní správy

5136 knihy, tisk 10,00 40,00 50,00



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Finanční operace 220,00

6310 obecné příjmy a výdaje

5163 služby peněžních ústavů 20,00 120,00 140,00

vedení účtů

6399 finanční operace

5362 platby daní 200,00 15 159,00 15 359,00

DPH 200,00 4 499,00 4 699,00

Ostatní činnost 1 746,36

6409 5901 nespecifikované rezervy 1 746,35700 7 108,38687 8 854,74387

kontrolní součet 2 288,357

kontrolní číslo 0,000
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