
Zastupitelstvo města Čelákovic 

 

Podklad č. 6. 6 pro jednání Zastupitelstva města 
26/2013 dne 11. 12. 2013 
 
Rozpočet města Čelákovic na rok 2014 
 
Zpracovatel: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP   
Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera – místostarosta  
 
 
Příloha: rozpočet města na rok 2014 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města na rok 
2014 včetně doplňujících závazných ukazatelů uvedených v příloze 1 – 4 
rozpočtu města na rok 2014.  
  
 
 
Důvodová zpráva:  
Rozpočet města na rok 2014 je předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu 
rozpočtu se jako každoročně vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského 
úřadu na běžný provoz a na investice. Tyto požadavky byly limitovány 
předpokládanými rozpočtovými příjmy. Jednotlivé části rozpočtu jsou agregovány do 
skupin a paragrafů. Rozpočet je sestaven tak, aby zajišťoval standardní provoz 
města, městského úřadu a zřízených organizací. Jsou v něm zajištěny finančně 
probíhající, připravené a připravované investiční akce. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 
198 459 tis. Kč a výdaje ve výši 232 622 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako 
schodkový, je vyrovnán finančními prostředky z minulých let plně v souladu s § 4 
odst. 5, písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu 
v platném znění. 
 



Podklad č. 6.6 pro jednání ZM 26/ 2013 na den 11. 12. 2013 
 

Zpracovatel : Ing. Jaroslav Ryneš, předseda TJ Spartak Čelákovice 

Předkládá  : Ing. Jaroslav Ryneš, zastupitel 

 

Žádost o poskytnutí dotace ve výši 5 389 394,- Kč na vybudování atletické dráhy  

a atletických sektorů s umělým povrchem na městském stadionu.  

 

TJ Spartak Čelákovice požádal Ministerstvo školství o Státní dotaci na vybudování 

atletické dráhy a atletických sektorů s umělým povrchem. Žádost pro rok 2014 je 

uvedena v příloze č.1. Dotace ze strany města má být ve výši 30 % předpokládaných 

nákladů. Jedná se o investici do majetku města. 

Rada města dne 23. Září 2013 usnesením č.18/2013/6.7.1. souhlasila se záměrem na 

vybudování atletické dráhy a atletických sektorů s umělým povrchem na Městském 

stadionu na pozemcích města. 

Ve strategickém plánu města z hlediska priorit byl městský stadion občany města 

zařazen na druhé místo hned za lávkou přes Labe. 

V příloze č. 2 je předložen investiční záměr, v příloze č. 3 je položkový rozpočet  

a rozpočtové náklady akce a v příloze č. 4  nový stav sportovišť. 

TJ Spartak Čelákovice spravuje a provozuje Sokolovnu a od roku 2004 vybudoval na 

pozemcích města z vlastních prostředků autodráhu pro modeláře a dva antukové kurty 

pro nohejbal. Tato sportoviště jsou řádně provozována a udržována.  

Za účelem získání dotace uzavře město Čelákovice s TJ Spartak Čelákovice smlouvu  

o výpůjčce pozemků pod atletickou dráhou a atletickými sektory nejméně na 10 let. 

 

 

 

Přílohy :  1/ Žádost na dotaci v roce 2014 

  2/ Investiční záměr 

  3/ Položkový rozpočet 

  4/ Nový stav sportovišť 

 

Návrh na usnesení:  

 

ZM schvaluje: 

 

1/ poskytnutí dotace ve výši 5 389 394,- Kč na vybudování atletické dráhy a atletických 

sektorů s umělým povrchem na městském stadionu v Čelákovicích. 

 

2/ úpravu rozpočtu města Čelákovic pro  2014 o poskytnutou dotaci. 
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