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       V Čelákovicích dne 10. 02. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
vedoucí OFaP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
3/2015 DNE 25. 02. 2015 
 

Rozpočet  2015 – změna č. 1 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Změna č. 1 je značně rozsáhlá, zahrnuje úpravy hodnot, které v době sestavování a 
schvalování rozpočtu ještě nebyly známé nebo se postupně upřesňují. 
   
Příjmy rozpočtu 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – navýšení nájemného 
z vodovodů a kanalizací o 1 271 tis. Kč na základě schválených kalkulací vodného a 
stočného na rok 2015. 
Komunální služby (3639) - navýšení nájemného z pozemků o 74 tis. na základě 
úprav nájemních smluv na pozemky u garáží a chat. 
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4112) – jedná se o tzv. dotaci na 
správu, která je pro město Čelákovice stanovena na rok 2015 ve výši 9 410,40 tis. 
Kč. 
Neinvestiční transfery od krajů (4122) – dotace 475 tis. Kč na rekonstrukci 
zásahového vozidla SDH Čelákovice, na základě smlouvy, schválené koncem roku 
2014. 
 
Financování 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zůstatky na 
účtech (8115) – úprava této položky na skutečnou hodnotu k 31. 12. 2014, která 
byla 74 531,78839 tis. Kč. 
 
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – zvýšení výdajů o 100 tis. Kč, 
50 tis. Kč na opravu naučné stezky a 50 tis. Kč jako dar Českému rybářskému svazu 
na opravu lávky přes Grado. 
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Pitná voda (2310) – zvýšení výdajů o 635 tis. Kč, které zatím posílí rezervu 
paragrafu. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - zvýšení výdajů o 636 tis. Kč, které 
zatím posílí rezervu paragrafu. Navýšení je v obou případech ze zvýšeného 
nájemného. 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – úroků ve výši 1 018 tis. Kč na 
základě Smlouvy o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu 
vodárenského a kanalizačního sytému. Na základě této smlouvy mělo město od VaK 
ML. Boleslav poskytnutou zálohu na budoucí platbu nájemného. Tento vztah byl od 
roku 2004, záloha dosáhla výše 5,2 mil. Kč. Od roku 2011 do roku 2014 byla 
splácena.  
Předškolní zařízení (3111) – navýšení výdajů na mateřské školky o 10 018 tis. Kč. 
Jedná se příspěvek pro asistenta pedagoga ve výši 13 tis. Kč v MŠ Rumunská, 
úprava výdajů na úroky z úvěru 5 tis. Kč. Další úprava je navýšení investičních 
výdajů ve výši 10 000 tis. Kč na stavbu nové MŠ. 
Základní školy (3113) – celkové navýšení o 358 tis. Kč obsahuje zvýšení příspěvku 
ZŠ J. A. Komenského o příspěvek pro asistenta pedagoga a zvýšení příspěvku ZŠ 
Kostelní o příspěvek pro asistenta pedagoga, protidrogový program a výměnu 
podlahových krytin v objektu Chanos. 
Gymnázium (3121) – navrhovaná dotace pro Gymnázium Čelákovice, jedná se o 
přesun z par. 3399. 
Činnosti knihovnické (3314) – investiční dotace pro městskou knihovnu na pořízení 
biblioboxu na základě usnesení RM č. 25/2014/983 ze dne 15. 9. 2014. 
Záležitosti kultury (3319) – celkové navýšení výdajů o 360 tis. Kč, většinou se jedná 
o výdaje spojené s kulturními akcemi města. 
Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí (3326) – navýšení 
výdajů o 180 tis. Kč na opravu kapličky v Ruské ulici a křížků v Sedlčánkách a 
Císařské Kuchyni. 
Činnost registrovaných církví (3330) – úprava o navrhované dotace pro 
Náboženskou obec CČSH a Sbor církve bratrské, jedná se přesun z par. 3399. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – snížení hodnoty výdajů o 75 tis. Kč, jedná se 
přesun na par. 3121 a 3330, aby byla dodržena odpovídající rozpočtová skladba. 
Dále se jedná o přesuny v rámci paragrafu (viz rozpis rozpočtu), kde dochází k 
přesunům mezi pol. 5222 (transfery SVaZ) a pol. 5139 a 5169 v souvislosti s 
úpravami v metodice přidělování dotací.  
Sportovní zařízení (3412) – navýšení o 1 965 tis. Kč, navýšení výdajů na 
rekonstrukci sauny, opravy a revize na objekt SK Záluží a navýšení výdajů na 
výstavbu skateparku. 
Nebytové hospodářství (3613) – navýšení výdajů na opravu krytiny střechy garáže 
v č. p. 226 v Masarykově ulici, současně je to řešeno jako pojistná událost.   
Veřejné osvětlení (3631) – navýšení o 312 tis. Kč, jedná se o pozastávku na akci 
VO Záluží a související geometrické plány na věcná břemena. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – celkové navýšení o 750 tis. Kč, 
navýšení plánovaných výdajů na odvod daně z nabytí nemovitých věcí a výdajů na 
koupi pozemků. 
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Ochrana obyvatelstva (5212) – navýšení výdajů o 150 tis. Kč na protipovodňový 
monitorovací a varovný systém, na projekt a na dotační management. 
Požární ochrana (5512) – navýšení výdajů o 500 tis. Kč na opravu zásahového 
vozidla SDH. Dotace KÚ ve výši 475 tis. Kč. 
Zastupitelstva obcí (6112) – navýšení o 25 tis. Kč, závěsný znak města pro starostu 
města pro slavnostní příležitosti. 
Činnost místní správy (6171) – navýšení o 250 tis. Kč na pořízení nového auta, 
jako náhradu za stávající Fabii. 
Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 
36 042,98639 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1 a 2. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4.1.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2015 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4. 1 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. 1 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
 
PŘÍLOHY 
 
1. Změna č. 1 
2. Změna č. 1 – informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 1 
 
 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
 vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 
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