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       V Čelákovicích dne 03. 12. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
8/2015 DNE 16. 12. 2015 
 
Rozpočtová pravidla 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Stanovení Rozpočtových pravidel si vyžádala nová forma schvalovaného rozpočtu, 
který se schvaluje v paragrafovém znění, tzn. v souhrnných ukazatelích.   
Po schválení rozpočtu následuje rozpis rozpočtu, tzn. rozepsání schválených hodnot 
až na úroveň jednotlivých položek rozpočtu.  
Smyslem rozpočtových pravidel je umožnit operativnější změny rozpočtu jednak 
udělením pravomocí Radě města pro změnu závazných ukazatelů a jednak na úrovni 
položek rozpočtu, uvnitř schváleného paragrafu – schváleného ukazatele, který se 
tím nemění. Dosavadní praxe ukazuje, že rozpočet nelze na položkové úrovni nikdy 
naplánovat a následně schválit, aniž by nebylo nutné provádět jeho následné změny, 
schvalované radou nebo zastupitelstvem města. 
Body 1 – 6 stanovují zásady provádění změn rozpočtu. 
Bod 8 stanovuje rozsah pravomocí rady města.  
 
OPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4. 3. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Provádění změn rozpočtu podle stanovených rozpočtových pravidel. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
4. 3 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje a stanovuje v souladu s § 84 
odst. 2 písm. a) a x) 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 
Schválením těchto „Rozpočtových pravidel“ pozbývají účinnosti pravidla 
schválená usnesením č. 26/2013/87 zastupitelstva města Čelákovice ze dne 11. 
12. 2013.   
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtová pravidla 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 

 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 

 


