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Příloha: přehled úprav č. 11 

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic bere v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 na vědomí úpravu č. 11 rozpočtu města 
Čelákovic 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 18. 11. 2013. 
 
Úpravy příjmů a výdajů zohledňují skutečné plnění. 
 
Příjmy 
Transfery 
Neinvestiční transfery od krajů – úprava položky 4122 na hodnotu 386,652 tis. Kč, 
jedná se o 2 dotace pro MDDM na pořádání sportovních soutěží a soutěží a 
přehlídek a dotaci pro SDH Čelákovice na pokrytí nákladů vynaložených při nasazení 
při povodních. 
 
Výdaje 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Městský dům dětí a mládeže – úprava rozpočtu na položce neinvestiční příspěvek 
příspěvkovým organizacím na celkovou hodnotu 2 695,305 tis. Kč, navýšení o 
hodnotu dotací od KÚ.  
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Veřejné osvětlení – úprava položky investice na hodnotu 3 088 tis. Kč vlivem 
zvýšených výdajů na rekonstrukci VO v Záluží, dodavatelská firma plní rychleji 
časový harmonogram, účtuje větší objem prací do konce roku. 
Bytové hospodářství – úprava na položce 5909 - ostatní neinvestiční výdaje na 
hodnotu 788 tis. Kč, navýšení z důvodů 2 vratek za přeplacené nájemné. 
Komunální služby  - navýšení neinvestičního příspěvku TS Čelákovice na hodnotu 
23 598 tis. Kč. Navýšení o 326 tis. Kč je dáno úpravami obřadní síně a hřbitova 
(199 093,- Kč), sekáním trávy v lokalitě Rybníčky (43 107,- Kč) a opravami veřejného 
osvětlení v ulici Komenského a Přístavní (83 145,30 Kč). 



Sociální služby 
Pečovatelská služba – navýšení výdajů na položce 5139 – nákup materiálu na 
hodnotu 63 tis. Kč. Jedná se o materiál pro zajištění přímých pečovatelských výkonů. 
 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Městská policie – úprava položky 5132 na hodnotu 290 tis. Kč, položky 5167 na 
hodnotu 55 tis. Kč a položky 5171 na hodnotu 290 tis. Kč. Jedná se o kompenzaci 
mezi uvedenými položkami, aby se posílila položka 5171. 
Požární ochrana  - úprava položky 5132 na hodnotu 60,5 tis. Kč, položky 5137 na 
hodnotu 135 tis. Kč a položky 5139 na hodnotu 92 tis. Kč. Jedná se o využití dotace 
uvedené v příjmové části pořízením potřebného vybavení, jako např. transportní 
nosítka, radiostanice, savice, svítilny. 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava na položce 5499  - ostatní neinvestiční transfery 
obyvatelstvu na hodnotu 7 tis. Kč, realizace usnesení ZM č. 25/2013/43 – proplacení 
výdajů PhDr. Zdeňky Tiché. 
Místní správa – úprava výdajů na položce 5137 na hodnotu 520 tis. Kč, 
úprava výdajů na položce 5139 na hodnotu 590 tis. Kč, 
navýšení výdajů na položce 5167 – školení, vzdělávání na hodnotu 310 tis. Kč, 
úpravy na těchto položkách jsou kompenzační. 
Úprava na položce 5229  - ostatní neinvestiční transfery na hodnotu 54,05 tis. Kč, 
výtěžek vstupného pro Nadační fond Rozum a cit. Usnesení ZM č. 25/2013/44. 
Ostatní činnost 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 7 108 386, 87 Kč. 
 



ROZPOČET  2013

úprava č. 7 11

Příjmy

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Přijaté transfery 194,200

4122 neinvestiční transfery od krajů 194,200 192,452 386,652

MDDM sportovní soutěže 9,000

MDDM soutěže a přehlídky 85,700

SDH 99,500

kontrolní součet 194,200

Výdaje

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost 94,70

3421 MDDM

5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 94,70 2 600,605 2 695,305

dotace KÚ - sportovní soutěže 9,00 165,605 260,305

dotace KÚ - soutěže a přehlídky 85,70

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 853,00

3631 veřejné osvětlení

6121 investice 170,00 2 918,00 3 088,00

VO Záluží 170,00 2 500,00 2 670,00

3612 bytové hospodářství

5909 ostatní neinvestiční výdaje 357,00 431,00 788,00

vratky nájemného



paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

3639 komunální služby

5331 neinv. příspěvek přís.  organizacím - Technické služby 326,00 23 272,00 23 598,00

Sociální služby 20,00

4351 pečovatelská služba

5139 nákup materiálu 20,00 43,00 63,00

Bezpečnost a veřejný pořádek 99,50

5311 městská policie

5156 PHM -10,00 300,00 290,00

5167 školení, vzdělávání -15,00 70,00 55,00

5171 opravy a údržba 25,00 265,00 290,00

5512 požární ochrana

5132 ochranné pomůcky 10,50 50,00 60,50

5137 dhdm 86,00 49,00 135,00

5139 nákup materiálu 3,00 89,00 92,00

Státní moc, státní správa, územní samospráva 35,05

6112 zastupitelstva obcí

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7,00 0,00 7,00

6171 činnost místní správy

5137 dhdm -10,00 530,00 520,00

5139 nákup materiálu -10,00 600,00 590,00

5167 školení vzdělávání 20,00 290,00 310,00

5229 ostatní neinvestiční transfery 28,05 26,00 54,05

Nadační fond Rozum a cit

Ostatní činnost -908,05

6409 5901 nespecifikované rezervy -908,05000 8 016,43687 7 108,38687

kontrolní součet 194,200

kontrolní číslo 0,000
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