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Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 13 rozpočtu města Čelákovic 2014.  
 
 

Důvodová zpráva 
Příjmy rozpočtu  

Daňové příjmy jsou upraveny v plánovaných hodnotách, aby více korespondovaly se 

skutečným plněním. 

1112 daň z příjmů fyzických osob ze s. v. č. se upravuje na hodnotu 1 180 tis. Kč. 

1121 - daň z příjmů právnických osob se upravuje na hodnotu 23 007 tis. Kč. 

1355 – odvod z VHP – příjem z odvodu z VHP se upravuje na hodnotu 2 676 tis. Kč. 

1361 – správní poplatky – příjem ze správních poplatků se upravuje na hodnotu 1 480 tis. Kč. 

Nedaňové příjmy  - celková plánovaná hodnota se zvyšuje na 65 145,233 tis. Kč. 

Část tvoří náhrady nákladů řízení stavebního úřadu, městské policie, úhrady z prodeje map 

v muzeu a vratka přeplatku ČEZ, další příjmy jsou od pojišťoven za výjezdy SDH. Do 

ostatních příjmů se řadí vratka dotace mysliveckého sdružení za rok 2013 a úhrada za PC 

techniku.  

Kapitálové příjmy se navyšují na hodnotu 6 583 tis. Kč. Navýšení 4 549 tis. Kč je dáno 

prodejem 2 bytů V Prokopě, prodejem plynovodu v Záluží a pozemky.  

Transfery  - úprava dotace na komunikaci Sokolovská, její výše se odvíjí od realizační ceny. 

Plánovaná a skutečná výše dotace musí být v souladu.  



 

Výdaje 

Kultura (331) – celková hodnota se zvyšuje 210 tis. Kč, které jsou určeny na zvýšení 

příspěvku pro městské muzeum na pokrytí nákladů na soudní řízení. 

Bytové hospodářství (3612) – hodnota paragrafu se zvyšuje  o162 tis. Kč na hodnotu 20 515 

tis. Kč. Navýšení je určeno na vratku neodbydleného předplaceného nájemného při vracení 

městského bytu.  

Městská policie (5311) – navýšení paragrafu o 103 tis. Kč na platy. Tato úprava je vyvolaná 

převedením zaměstnance z kamerového systému z režimu DPČ  do stálého pracovního 

poměru.    

Ostatní finanční operace (6399) – navýšení daňových výdajů o 511 tis. Kč. Jedná se o 

neplánovaný odvod DPH ze smlouvy o prodeji plynovodu v Záluží.  

Rezerva rozpočtu – 6409 -  se vlivem všech dílčích úprav zvyšuje na hodnotu 19 177 349,64 

Kč. 
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