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       V Čelákovicích dne 29. 11. 2021 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
23/2021 DNE 8. 12. 2021 
 
Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 21 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Daň z příjmů fyzických osob (1111) – hodnota pol. se snižuje o 12 400 tis. Kč na 
předpokládanou hodnotu 33 890 tis. Kč. 
Daně z příjmů právnických osob (1121) - hodnota pol. se zvyšuje o 13 500 tis. Kč na 
předpokládanou hodnotu 43 690 tis. Kč. 
Poplatek z pobytu (1342) - hodnota pol. se zvyšuje o 33 tis. Kč v závislosti na 
skutečném plnění. 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725) – hodnota par. se zvyšuje o 
474 tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par se zvyšuje o 8 812 tis. Kč na 80 510 tis. Kč 
– prodané byty v Milovicích.  
 
Výdaje rozpočtu 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) - hodnota par. se nemění, převádí se 1 053,5 
tis. Kč z pol. 6121 na pol. 6130, jedná se o rozdělení koupené nemovitosti č. p. 155 
v Rybářské ulici na budovy a pozemky pro potřeby evidence majetku 
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na 
hodnotu 12 470,50292 tis. Kč.  
Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 1. 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

2. 1 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 2 
 

 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2021 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 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, 
rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 21 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření – změna č. 21 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 21 

 
 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
…………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
………………………………………………. 

Mgr. Jiří Havelka – právník městského 
úřadu 
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