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       V Čelákovicích dne 13. 04. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
4/2015 DNE 29. 04. 2015 
 

Rozpočet  2015 – změna č. 4 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Změna č. 4 zahrnuje v příjmové zejména přijetí dotací, které zlepšují bilanci rozpočtu. 
Příjmy v této změně jsou vyšší než výdaje.   
   
Příjmy rozpočtu 
Nedaňové příjmy 
Komunální služby (3639) – úprava par. – navýšení o 50 tis. Kč – dar od spol. s r. o. 
Tichý + Kolářová na úpravu okolí kašny na náměstí.  
Kapitálové příjmy 
Komunální služby (3639) - úprava par. – navýšení o 460 tis. Kč – za pozemky 
prodané Družstvu vlastníků garáží. 
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (4113) – navýšení o 96,86675 tis. 
Kč – část dotace na revitalizaci zeleně od SFŽP. 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – celkové 
navýšení o 2 196,43442 tis. Kč, jedná se o druhou část dotace na revitalizaci zeleně 
ze st. rozpočtu (1 356,13442 tis. Kč) a o dotaci od MPSV na pečovatelskou službu 
(840,3 tis. Kč)  
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – navýšení o 525 tis. Kč, 
jedná se o dotaci na bezbariérový vstup do KD. 
 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – celkové snížení o 1 875 tis. Kč. Na základě výběrového řízení se 
snižují výdaje na komunikaci V Prokopě o 2 000 tis. Kč a současně se o 125 zvyšují 
výdaje na komunikaci Fr. Chvátliny v Sedlčánkách.  
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – celkové zvýšení výdajů o 253 
tis. Kč. V oblasti služeb navýšení o 13 tis. Kč na grafické návrhy informačních panelů 
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o lávce přes Labe pro naučnou stezku. V oblasti investic se jedná o 70 tis. Kč na 
chodník v ul. Fr. Chvátliny a 170 tis. Kč na uvedené projekty.  
Záležitosti kultury (3319) – zvýšení výdajů o 30 tis. Kč na pořízení informační tabule 
ke kulturnímu domu. 
Zájmová činnost v kultuře (3392) – celkové navýšení výdajů o 800 tis. Kč na 
vybudování bezbariérového vstupu do KD. 
Bytové hospodářství (3312) – celkové navýšení výdajů o 557 tis. Kč, z toho 357 tis. 
Kč na vratky neodbydleného předplaceného nájemného a 200 tis. Kč na 
rekonstrukce 2 výtahů v Milovicích. 
Nebytové hospodářství (3613) – navýšení výdajů o 20 tis. Kč, jedná se o výdaje na 
opravy objektů, plánovaná částka (60 tis. Kč) je téměř vyčerpaná. 
Veřejné osvětlení (3631) – celkové navýšení o 1 100 tis. Kč, jedná se o investiční 
výdaje, především o osvětlení nové komunikace V Prokopě v hodnotě 1 000 tis. Kč. 
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (3719) – navýšení výdajů o 30 tis. Kč na 
zpracování ZVA dotace na pořízení kropicího vozu. ZVA zpracuje firma ISES. 
Zastupitelstva obcí (6112) – navýšení o 15 tis. Kč, jedná se o výdaje na cestovné, 
plánovaná hodnota je již vyčerpaná.  
Činnost místní správy (6171) – navýšení o 1 tis. Kč na úhradu příspěvku SMO, 
který se určuje podle počtu obyvatel, hodnota přesáhla původně plánovaných 26 tis. 
Kč.  
Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 
36 986,28756 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1 a 2. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 1.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2015 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 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. 4 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
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PŘÍLOHY 
 
1. Změna č. 4 
2. Změna č. 4 – informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 4 
 
 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 
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