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       V Čelákovicích dne 25. 08. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
6/2015 DNE 09. 09. 2015 
 

Rozpočet 2015 – změna č. 10 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – celkové navýšení o 
833,463 tis. Kč. V této hodnotě jsou obsaženy dotace pro obě základní školy na 
zvyšování kvality vzdělání (1 515,763 tis. Kč), dotace MPSV na výkon sociální péče 
(158 tis. Kč) a dále převod dotace na pečovatelskou službu (840,3 tis. Kč) na par. 
4122, protože tato dotace je poskytována prostřednictvím krajského úřadu.  
Neinvestiční transfery od krajů (4122) – celkové navýšení o 821,16485 tis. Kč. V této 
hodnotě je obsažen převod dotace na pečovatelskou službu z par. 4116, snížení 
dotace pro SDH na rekonstrukci zásahového vozidla o 16,58415 tis. Kč podle 
skutečných nákladů a snížení (vratka) dotace pro MDDM na Plavecko běžecký pohár 
o 2,551 tis. Kč. 
 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – snížení par. o 500 tis. Kč, jedná se o snížení výdajů na komunikaci 
V Prokopě.  Částka bude převedena na příspěvek pro TS Čelákovice.   
Základní školy (3113) – navýšení par. o 1 115,763 tis. Kč. Hodnota dotací pro obě 
základní školy na zvyšování kvality vzdělání je 1 515,763 tis. Kč. Dotace jsou 
převáděny prostřednictvím rozpočtu města. Výdaje na projektovou dokumentaci 
dostavby ZŠ Kostelní se snižují o 400 tis. Kč. Částka bude převedena na příspěvek 
pro TS Čelákovice.   
Využití volného času dětí a mládeže (3421)  - snížení  o 2,551 tis. Kč, snížení 
příspěvku MDDM o vratku dotace na Plavecko běžecký pohár. 
Územní plánování (3635) - výdaje na pořízení územního plánu se snižují o 400 tis. 
Kč. Částka bude převedena na příspěvek pro TS Čelákovice.   
Komunální služby (3639) – navýšení o 1 300 tis. Kč, navyšuje se příspěvek pro 
Technické služby Čelákovice na zajištění opravy chodníku V Prokopě. 
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Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 
33 160,36476 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1 a 2. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 2.  
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2015 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 3 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. 10 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Změna č. 10 
2. Změna č. 10 – informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 10 
 
 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 

 


