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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. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
8/2015 DNE 16. 12. 2015 
 
Rozpočet města Čelákovic na rok 2016 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Rozpočet města na rok 2016 je předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu 
rozpočtu se vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný 
provoz a na investice. Tyto požadavky byly limitovány předpokládanými rozpočtovými 
příjmy. Jednotlivé části rozpočtu jsou agregovány do skupin a paragrafů. Rozpočet je 
sestaven tak, aby zajišťoval standardní provoz města, městského úřadu a zřízených 
organizací. Jsou v něm finančně zajištěny probíhající, připravené a připravované 
investiční akce, které jsou uvedeny v příloze č. 4. V příloze č. 5 je uveden rozpočet 
bytového a nebytového hospodářství, které bude od roku 2016 vedeno jako 
hospodářská činnost. Její výsledek je zapojen do rozpočtu. Příjmy rozpočtu jsou ve 
výši 200 608 tis. Kč a výdaje ve výši 271 914 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako 
schodkový, je vyrovnán finančními prostředky z minulých let plně v souladu s § 4 
odst. 5, písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu 
v platném znění. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4. 2. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Návrh rozpočtu na rok 2016. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
nejsou 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4. 2.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Rozpočet na rok 2016. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4. 1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. 
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, 
rozpočet města na rok 2016 včetně doplňujících ukazatelů uvedených v příloze 
1 - 3 rozpočtu města. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočet 2016 - návrh 
2. Rozpis návrhu rozpočtu 2016 
 
 

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) 

 


