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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. 10 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 4. 11. 2013.  
 
Úpravy daňových a nedaňových příjmů zohledňují skutečné plnění. 
 
Daňové příjmy 
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství se zvyšuje na hodnotu 384 tis. Kč. 
1351 – odvod loterií a podobných her kromě VHP se zvyšuje na hodnotu 410 tis. Kč.  
1355 – odvod z VHP se zvyšuje na hodnotu1 746 tis. Kč. 
 
Nedaňové příjmy 
Sankční platby (stavební úřad) – hodnot pokut uložených stavebním úřadem se 
zvyšuje na hodnotu 137 tis. Kč. 
Komunální služby 
 – příjmy z prodeje zboží (čísla popisná) – úprava položky na hodnotu 2 tis. Kč, 
- ostatní příjmy z vl. činnosti (věcná břemena) – úprava položky na hodnotu 143 tis. 
Kč. 
Městská policie – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, v souvislosti s uloženými 
pokutami, úprava položky na hodnotu 13 tis. Kč. 
Činnost místní správy  - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrady energií - 
úprava položky na hodnotu 48 tis. Kč. 
 
Transfery 
Neinvestiční transfery od krajů – úprava položky 4122 na hodnotu 192,452 tis. Kč, 
dotace pro MDDM na pořádání soutěží a přehlídek ve výši 99,98 tis. Kč. 
 
 



Výdaje 
 
Vzdělávání 
MŠ J. A. Komenského  - výdaje na položce 6121 na zpracování studie na rozšíření 
MŠ ve výši 10 tis. Kč. 
 
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Městský dům dětí a mládeže – úprava rozpočtu na položce neinvestiční příspěvek 
příspěvkovým organizacím na celkovou hodnotu 2 600,605 tis. Kč, navýšení o 
hodnotu dotace od KÚ.  
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Bytové hospodářství – úprava na položce 5429 - ostatní náhrady placené 
obyvatelstvu na hodnotu 1,303 tis. Kč – výplata pojistného pí Andršové v plné výši 
dle usnesení RM 21/2013/72 ze dne 21. října 2013 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava na položce 5023  - odměny členů zastupitelstev na 
hodnotu 2 046 tis. Kč, 
- úprava na položce 5031  - pojistné na sociální zabezpečení na hodnotu 351 tis. Kč, 
- úprava na položce 5032  - pojistné na zdravotní zabezpečení na hodnotu 185 tis. 
Kč, 
- úprava na položce 5137  - dhdm na hodnotu 36 tis. Kč, nákup mobilních telefonů. 
 
Volby do Parlamentu ČR  - úprava na položce nákup materiálu (5139) na  hodnotu 
16 tis. Kč, úprava výdajů na cestovné (5173) na hodnotu 2 tis. Kč, 
 
Místní správa – navýšení výdajů na položce 5222 (příspěvek pro MAS) na hodnotu 
59 tis. Kč. Navýšení o 3 tis. Kč je dáno počtem obyvatel 11 615, je to hodnota ČSÚ. 
Původní výše příspěvku vycházela z počtu obyvatel matriky MěÚ Čelákovice. 
Finanční operace 
Platby daní – plánovaná hodnota DPH je navýšena o 450 tis. Kč, což je průměrná 
měsíční hodnota DPH odváděná finančnímu úřadu. Celková hodnota položky 5362 – 
platby daní je 15 159 tis. Kč. 
Ostatní činnost 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 016 436, 87 Kč. 
 



ROZPOČET  2013

úprava č. 7 10

Příjmy

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Daňové příjmy 172,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 24,00 360,00 384,00

1351 odvod loterií a podobných her kromě VHP 102,00 308,00 410,00

1355 odvod z výherních hracích přístrojů 46,00 1 700,00 1 746,00

Nedaňové příjmy 81,00

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví

2212 sankční platby stavební úřad 32,00 105,00 137,00

3669 komunální služby

2112 příjmy z prodeje zboží - čísla popisná 2,00 0,00 2,00

2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 37,00 106,00 143,00

5311 městská policie

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00 10,00 13,00

6171 činnost místní správy

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7,00 41,00 48,00

úhrady energií

Přijaté transfery 99,980

4122 neinvestiční transfery od krajů 99,980 92,472 192,452

MDDM soutěže a přehlídky 99,980 65,625 165,605

kontrolní součet 352,980



Výdaje

paragraf položka ÚZ text úprava pův.stav nový stav

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Vzdělávání 10,00

3111 MŠ J. A. Komenského

6121 investice studie 10,00 0,00 10,00

Tělovýchova a zájmová činnost 99,98

3421 MDDM

5331 neinv. příspěvek přísp. organizacím 99,98 2 500,6 2600,605

dotace KÚ 99,98 65,625 165,605

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1,303

3612 bytové hospodářství

5429 ostatní náhrady placené pbyvatelstvu 1,303 0,00 1,303

Andršová

Státní moc, státní správa, územní samospráva 339,00

6112 zastupitelstva obcí

5023 odměny členů zastupitelstev 232,00 1 814,00 2 046,00

5031 pojistné na soc. zabezpečení 61,00 290,00 351,00

5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 21,00 164,00 185,00

5137 dhdm mobilní telefony 21,00 15,00 36,00

6114 volby do Parlamentu ČR

5173 cestovné 1,00 1,00 2,00

6171 činnost místní správy

5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 3,00 56,00 59,00

MAS

Finanční operace 450,00

9399 ostatní finanční operace

5362 platby daní 450,00 14 709,00 15 159,00

DPH 450,00 4 049,00 4 499,00

Ostatní činnost -547,30

6409 5901 nespecifikované rezervy -547,30300 8 569,73987 8 022,43687

kontrolní součet 352,980

kontrolní číslo 0,000


	6.2 Úpravy č. 10  rozpočtu 2013
	6.2 Příloha úprava č. 10

