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       V Čelákovicích dne 07. 12. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4. 6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
8/2015 DNE 16. 12. 2015 
 
Rozpočet 2015 – změna č. 16 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Veškeré změny jsou v souvislosti s poskytovanými dotacemi, uvádí se do souladu 
plán a skutečnost na základě skutečných nákladů na jednotlivé investiční akce. 
Transfery 
Investiční transfery ze státních fondů (4213) – dotace na zateplení MŠ Rumunská 
je poskytovaná ze dvou zdrojů. 1 část ze SFŽP je ve výši 320,02265 tis. Kč. 
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – dotace na informační 
techniku bude vyplacena až v roce 2016, proto je plánovaná hodnota 0 Kč. 
Dotace na bezbariérový vstup do kulturního domu je beze změn. 
Druhá část dotace na zateplení MŠ Rumunská je ve výši 5 440,38505 tis. Kč. 
Celková hodnota investičních transferů ze státního rozpočtu je 5 965,38505 tis. Kč. 
Investiční přijaté transfery od regionálních rad (4223) – skutečně přiznaná dotace 
na komunikaci V Prokopě je 3 923,07308 tis. Kč. 
 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se snižuje o 2 810 tis. Kč, tj. o hodnotu ostatních 
pozemních komunikací (chodníky atd.), na 8 890 tis. Kč.  
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se navyšuje na 
hodnotu 3 430 tis. Kč o přesun 2 810 tis. Kč z par 2212.  
Předškolní zařízení (3111) – celková hodnota se snižuje o 19 500 tis. Kč na 
26 155,661 tis. Kč, protože nová mateřská škola Sluníčko nebyla realizovaná. 
Z plánovaných 20 000 tis. Kč je ponecháno 500 tis. Kč na projektovou dokumentaci. 
19 500 tis. Kč se převádí do rezervy rozpočtu. 
Bytové hospodářství (3612) – celková hodnota par. se zvyšuje o 1 3149,70506 tis. 
Kč. Tato částka vyplynula z vyúčtování vztahů mezi Q – BYT s.r.o. a městem, byla 
odsouhlasena usnesením ZM č. 7/2015/5.2.3 ze dne 4. 11. 2015.  
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Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 
42 539,91613 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1 a 2. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4. 6.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2015 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM č. 7/2015/5.2.3 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4. 6 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. 16 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Změna č. 16 
2. Změna č. 16 – informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 16 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 

 


