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       V Čelákovicích dne 26. 8. 2021 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

…………………………………………….. 
Ing. Josef Pátek – starosta 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
22/2021 DNE 15. 9. 2021 
 
Rozpočtová pravidla 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zavedením nového účetního a organizačního programu GINIS od 1. 1. 2021 došlo 
k výrazným změnám v procesu kontrolních mechanismů při schvalování úhrad 
výdajů rozpočtu (jednotlivé fáze finanční kontroly), které jsou prováděny řídícími 
pracovníky prostřednictvím programu GINIS. To v praxi vyžaduje operativní změny 
rozpočtu. Stávající rozpočtová pravidla schválená 16. 12. 2015 umožnila radě města 
provádět rozpočtová opatření do limitní částky 1 000 000 Kč, v současné době, kdy 
ceny rostou, se jeví vhodnější limit 2 000 000 Kč. Dále bylo a je možné správcem 
rozpočtu na návrh příkazců operací provádět změny uvnitř paragrafů – schválených 
závazných ukazatelů, aniž by docházelo ke změně závazných ukazatelů. V praxi to 
znamená možnost provádět přesuny prostředků mezi rozpočtovými položkami 
v rámci jednoho paragrafu – schváleného závazného ukazatele. To má zásadní 
význam pro práci v současném programu GINIS.  
Body 1–6 stanovují zásady provádění změn rozpočtu. 
Bod 7 stanovuje rozsah pravomocí rady města.  
 
 
OPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 3. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Provádění změn rozpočtu podle stanovených rozpočtových pravidel. 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

2. 3 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 2 
 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 3 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje a stanovuje v souladu s § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla pro 
město Čelákovice ve znění přílohy č. 1. 
Rozpočtová pravidla schválená usnesením zastupitelstva města Čelákovice č. 
8/2015/4. 3 ze dne 16. 12. 2015.  pozbývají účinnosti. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtová pravidla 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka – právník městského 

úřadu 
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