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Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
16/2016 DNE 14. 12. 2016 
 
Rozpočtový výhled 2018 - 2019 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpravidla na období 2 – 5 let. Obsahuje 
souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a zejména o dlouhodobých závazcích 
a pohledávkách a finančních zdrojích.  
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování. 
 
Předložený rozpočtový výhled na období 2018 – 2018 je zpracován v základním 
členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové výdaje. 
Rozpočtový výhled je doplněn přehledem plánovaných investic na uvedené období a 
přehledem splátek úvěrů a půjček a úroků. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 1.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Vztah k rozpočtu na rok 2017 není. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtový výhled města Čelákovic na rok 2018 a 2019.   
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtový výhled  2018 - 2019 
 
 

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 

 



Město Čelákovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZPOČTOVÝ 
VÝHLED    2018 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Karel Majer 



Komentář k rozpočtovému výhledu 
 
 

Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Zákon ho definuje 
jako pomocný nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování. Obsahuje 
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. 
Rozpočtový výhled je zpracován na období let 2018 – 2019 v základním členění 
rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní výdaje a kapitálové výdaje. 
Uvedené hodnoty roku 2017 jsou hodnoty návrhu rozpočtu na rok 2017.  
Smyslem rozpočtového výhledu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané 
roky a stanovit provozní výdaje, které město musí vydat, aby zabezpečilo své 
základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, 
které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot je potom 
možné kvantifikovat prostředky na investiční výdaje.  
 
 
Příjmy 
 
Z přehledu je zřejmé, že rozhodující příjmy pro rozpočet jsou daňové výnosy a 
nájmy. Z daňových výnosů jsou zásadní daně z příjmů fyzických osob, právnických 
osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech 
rozpočtu, protože se reálně neodvádí.  
Daň z příjmů právnických osob je od roku 2014 stabilizovaná oproti minulým letům, 
kdy její výnos stagnoval. Hodnoty daňových výnosů jsou použity z prognózy 
společnosti Cityfinance, která se na tyto výpočty specializuje a město si je již několik 
nechává u této firmy zpracovávat. 
Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu 
plnění v posledních letech.  
Poplatky za využívání přírodních zdrojů nejsou svým objemem významné, není 
předpoklad jejich nárůstu v příštích dvou letech.  
Hlavní součástí ostatních daní a poplatků jsou poplatky za likvidaci odpadu.  Pro rok 
2018 i 2019 je počítáno s plánovanou hodnotou poplatku na úrovni roku 2016, tj. 516 
Kč za osobu a rok. 
Odvody jsou příjmy, které jsou obcím odváděny z provozu loterií a VHP. Rozhodující 
jsou odvody z provozu VHP. 
Správní poplatky vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno 
vybírat 
Nedaňové příjmy jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě 
současných nájemních smluv. Nájem z bytového fondu po zavedení hospodářské 
činnosti pro oblast bytového a nebytového hospodářství není součástí příjmů 
rozpočtu. Do příjmů rozpočtu se dostává zprostředkovaně prostřednictvím 
hospodářského výsledku z těchto činností. Nejvýznamnější položkou nájmů se tak 
stává nájem  z vodovodů a kanalizací. Kapitálové příjmy pro rok 2018 a 2019 nejsou 
plánovány žádné.  
Transfery - dotace. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané 
hodnoty dotace na správu a dotace od obcí. Hodnoty těchto dotací odpovídají jejich 
hodnotám v minulých letech. Dotace od obcí zahrnuje úhrady za služby městské 
policie a hasičů.  



V rozpočtovém výhledu je uvedena předpokládaná investiční dotace na realizaci 
dostavby základní školy v Kostelní ulici a na výstavbu vodovodu a kanalizace 
v Záluží. Dotace na školu je rozložená do roku 2018 a 2019. Dotace na vodovod a 
kanalizaci je rozložená do 3 let. V roce 2020 se předpokládá čerpání poslední části 
v plánované výši 10 mil. Kč. 
 
 
Výdaje 
 
Výdajová část rozpočtového výhledu je členěna podle skupin na provozní a 
kapitálové výdaje. Provozní výdaje vycházejí z plánovaných hodnot na rok 2017. 
Tyto výdaje zajišťují činnosti městského úřadu, městské policie, organizačních složek 
a příspěvkových organizací města. Příspěvky pro příspěvkové organizace města 
tvoří významný podíl na provozních výdajích.  
Předpokládané investiční výdaje jsou pro přehlednost uvedeny v příloze č. 1. Ve 
výhledu jsou tyto výdaje uvedeny jako kapitálové. V oblasti dopravy je to především 
obnova komunikací v Jiřině a v Sukově ulici, která by měla navázat na opravy 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v těchto lokalitách, dále je to ulice J. A. 
Komenského a přilehlé ulice a Prokopa Holého. V dalších dvou letech 2020 a 2021 
by měly být prováděny v Jiřině rekonstrukce komunikací v předpokládané hodnotě 30 
mil. Kč a rekonstrukce chodníků v hodnotě 6,5 mil. Kč. 
Do oblasti vodního hospodářství je podle dotačních podmínek SFŽP směřováno celé 
nájemné, které město ročně získává z pronájmu vodovodů a kanalizací. Nájemné 
běžného roku, i to nespotřebované za uplynulé roky je určeno na obnovu vodovodu a 
kanalizace především oblasti  Jiřiny. To je rozsáhlá akce, která je naplánovaná na 
období 4 let – až do roku 2021. V letech 2020 a 2021 je plánováno vynaložit v Jiřině 
dalších 45 mil. Kč. Investice v Záluží je podmíněna dotací, zde je naplánovaná 
realizace vodovodu a kanalizace. Zahrnuje výstavbu vodovodního přivaděče, hlavní 
kanalizační stoky a vnitřní kanalizace. Ukončení výstavby v Záluží bude v roce 2020 
vynaložením dalších 20 mil. Kč. Vedle těchto dvou rozsáhlých akcí bude prováděna 
výměna šoupat a uzávěrů. V roce 2020 a 2021 v přepokládaném objemu 25,5 mil. 
Kč. V roce 2021 je plánována výstavba kanalizace v lokalitě Dělnické domky 
v předpokládané hodnotě 6 mil. Kč. 
Další rozsáhlé investiční výdaje jsou do školství a jsou určeny dostavbu ZŠ Kostelní. 
Realizace se předpokládá v roce 2018 a 2019. Tato rozsáhlá akce v přepokládané 
hodnotě téměř 130 mil. Kč bude z části financována z dotace.  
V bytovém hospodářství jsou uvedeny pouze uvažované investiční výdaje, ostatní 
provozní prostředky včetně výdajů na opravy a údržbu bytového fondu jsou součástí 
hospodářské činnosti, která je vedena mimo rozpočet. V dalších letech je plánována 
rekonstrukce domu č. p. 107 v hodnotě 5 mil. Kč a zateplení domů č. p. 1170, 1172, 
1173, 1174, 1175 v předpokládané hodnotě 4,5 mil. Kč. 
Obnova veřejného osvětlení formou investic navazuje na rekonstrukce vodovodů a 
kanalizací a komunikací v Jiřině a v Sukově ulici a dále je to v ulici Prokopa Holého a 
V Rybníčkách. V Jiřině bude probíhat současně s komunikacemi i v letech 2020 a 
2021 v předpokládané hodnotě 4 mil. Kč. 
V tepelném hospodářství je plánována obnova kotelen K 20, K 50 a výměny 
venkovních rozvodů ústředního topení a teplé vody kotelny K 360. Realizace těchto 
akcí je předpokládána při dostatečných finančních zdrojích ještě v roce 2020. 
Celkový objem by měl být 35 mil. Kč.   



Výdaje do oblasti komunálních služeb zahrnují především příspěvek na provoz 
technických služeb, který dosahuje hodnoty 25 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou na 
případný nákup potřebných pozemků.        
V oblasti životního prostředí se jedná o provozní výdaje na odvoz odpadů a na 
údržbu zeleně. 
Výdaje na sociální věci jsou především na provoz pečovatelské služby, která je 
transformována do příspěvkové organizace. 
Výdaje do části bezpečnost státu jsou kromě provozních výdajů na městkou policii a 
požární ochranu i investiční výdaje na garáž SDH.  
Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v rozhodující míře provozní. Kapitálové 
výdaje jsou zejména na výpočetní techniku. 
 
 
Financování  
 
Podstatou této samostatné části rozpočtu je zapojení zůstatků na účtech 
z předešlých let pro posílení příjmů rozpočtu a faktické vyrovnání schodkového 
rozpočtu. V roce 2018 je v zůstatku zakalkulována předpokládaná rezerva z vodního 
hospodářství z roku 2017. Obdobně je tomu v roce 2019.    
Ve výdajové části financování jsou uvedeny splátky úvěrů a půjček v jednotlivých 
letech. Nejvýznamnější jsou splátky 30 milionového úvěru na rekonstrukci mateřské 
a základní školy. Úvěr bude splacen v roce 2018.  
 
 
 



Příjmy

Třída 2017 2018 2019

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis.Kč

1 Daňové příjmy 165 046,0 169 050,0 174 120,0

1111 daně z příjmů f. o. 31 800,0 34 000,0 36 300,0

1112 daně z příjmů f. o. s.v.č. 700,0 1 100,0 1 500,0

1113 daně z příjmů f. o.  - srážkou 3 000,0 3 200,0 3 200,0

1121 daně z příjmů p. o. 32 900,0 34 100,0 34 100,0

1122 daně z příjmů p. o.  - obce 16 515,0 11 600,0 11 600,0

1211 DPH 61 500,0 67 500,0 69 500,0

133 poplatky za využívání p. zdrojů 262,0 130,0 140,0

134 ostatní daně a poplatky 6 700,0 6 990,0 6 990,0

135 odvody 4 260,0 3 280,0 3 300,0

1361 správní poplatky 1 609,0 1 650,0 1 690,0

1511 daň z nemovitostí 5 800,0 5 500,0 5 800,0

2 Nedaňové příjmy 33 684,0 35 430,0 35 970,0

nájmy 30 630,0 32 030,0 32 510,0

ostatní příjmy 3 054,0 3 400,0 3 460,0

3 Kapitálové příjmy 0,0 0,0 0,0

Příjmy celkem 198 730,0 204 480,0 210 090,0

4 Transfery 27 834,7 100 200,0 70 400,0

4111 neinvestiční transfery 0,0 0,0 0,0

4112 transfery v rámci SDV - správa 9 390,7 9 410,0 9 410,0

4116 ostatní neinv. transfery 0,0 990,0 990,0

4121 transfery od obcí 700,0 800,0 900,0

4122 transfery od krajů 0,0 0,0 0,0

4131 převody z vlastních fondů h.č. 17 744,0 14 000,0 9 100,0

4132 převody z ostatních fondů 0,0 0,0 0,0

421 investiční transfery 0,0 75 000,0 50 000,0

422 investiční transfery 0,0 0,0 0,0

celkem 226 564,7 304 680,0 280 490,0

8 Financování 121 000,0 101 000,0 82 000,0

8113 krátkodobé úvěry 0,0 0,0 0,0

8115 zůstatky na účtech 121 000,0 101 000,0 82 000,0

8123 úvěry a půjčky 0,0 0,0 0,0

Zdroje celkem 347 564,7 405 680,0 362 490,0

Město Čelákovice

Rozpočtový výhled 2018  -  2019



Výdaje

Skupina 2017 2018 2019

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

1 Zemědělství - odchyt psů 100,0 100,0 100,0

2 Průmysl 106 950,0 157 087,0 145 854,0

22 doprava 9 923,0 45 250,0 42 700,0

provozní výdaje 2 773,0 1 650,0 1 700,0

kapitálové výdaje 7 150,0 43 600,0 41 000,0

23 vodní hospodářství 97 027,0 111 837,0 103 154,0

provozní výdaje 12 182,0 700,0 500,0

kapitálové výdaje 17 340,0 67 588,0 70 656,0

rezerva 67 505,0 43 549,0 31 998,0

3 Služby pro obyvatelstvo 148 655,0 176 665,0 147 615,0

31 a 32 vzdělávání - školství 52 521,0 94 800,0 65 000,0

provozní výdaje 18 021,0 14 800,0 15 000,0

kapitálové výdaje 34 500,0 80 000,0 50 000,0

33 kultura 17 411,0 18 400,0 15 900,0

provozní výdaje 16 411,0 15 400,0 15 900,0

kapitálové výdaje 1 000,0 3 000,0 0,0

34 tělovýchova a zájm. činnost 20 850,0 16 650,0 8 700,0

provozní výdaje 11 609,0 8 650,0 8 700,0

kapitálové výdaje 9 241,0 8 000,0 0,0

35 zdravotnictví 760,0 100,0 100,0

36 bydlení, komunální služby 49 036,0 38 615,0 49 815,0

bytové hospodářství 9 650,0 3 000,0 7 500,0

provozní výdaje 0,0 0,0 0,0

kapitálové výdaje 9 650,0 3 000,0 7 500,0

nebytové hospodářství 0,0 1 500,0 0,0

provozní výdaje 0,0 0,0 0,0

kapitálové výdaje 0,0 1 500,0 0,0

veřejné osvětlení 620,0 1 250,0 4 850,0

provozní výdaje 120,0 50,0 50,0

kapitálové výdaje 500,0 1 200,0 4 800,0

pohřebnictví 2 520,0 15,0 15,0

provozní výdaje 20,0 15,0 15,0

kapitálové výdaje 2 500,0 0,0 0,0

inženýrské sítě 0,0 100,0 100,0

provozní výdaje 0,0 100,0 100,0

kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0

lokální zásobování teplem 7 985,0 5 050,0 10 050,0

provozní výdaje 25,0 50,0 50,0

kapitálové výdaje 7 960,0 5 000,0 10 000,0

územní plánování 420,0 500,0 0,0

provozní výdaje 20,0 0,0 0,0

kapitálové výdaje 400,0 500,0 0,0

územní rozvoj 0,0 0,0 0,0

provozní výdaje 0,0 0,0 0,0

kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0

Město Čelákovice

Rozpočtový výhled 2018 -  2019



Skupina 2016 2017 2018

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

komunální služby 27 841,0 27 200,0 27 300,0

provozní výdaje 25 841,0 26 200,0 26 300,0

kapitálové výdaje 2 000,0 1 000,0 1 000,0

37 ochrana životního prostředí 8 077,0 8 100,0 8 100,0

provozní výdaje 8 077,0 8 100,0 8 100,0

kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0

4 Sociální věci 2 130,0 2 150,0 2 150,0

provozní výdaje 2 130,0 2 150,0 2 150,0

kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0

5 Bezpečnost státu 21 855,0 9 970,0 10 800,0

provozní výdaje 20 447,0 9 750,0 9 800,0

kapitálové výdaje 1 408,0 220,0 1 000,0

6 Všeobecná veřejná správa 61 424,7 56 182,0 55 971,0

provozní výdaje 35 169,0 35 200,0 35 400,0

finanční operace 20 119,0 14 600,0 15 500,0

finanční vypořádání 50,0 30,0 30,0

kapitálové výdaje 1 000,0 500,0 500,0

rezerva 5 086,7 5 852,0 4 541,0

výdaje 341 114,7 402 154,0 362 490,0

8 Financování - splátky 6 450,0 3 526,0 0,0

krátkodobý úvěr 0,0 0,0 0,0

dlouhodobé úvěry 6 450,0 3 526,0 0,0

Výdaje celkem 347 564,7 405 680,0 362 490,0

Kapitálové výdaje celkem 91 749 210 608 186 456

Splátky úvěrů 2017 2018 2019

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

HB č.p. 109 916,0 0,0 0,0

ČS ZŠ a MŠ 3 830,0 2 554,0 0,0

Třebízského III 192,0 0,0 0,0

Sedlčánky 83 RD 1 512,0 972,0 0,0

celkem 6 450,0 3 526,0 0,0



Příloha č. 1

akce 2018 2019

skupina tis. Kč tis. Kč

22 silnice Jiřina 4 000,00 12 000,00

Sukova 5 000,00

Matěje Červenky 1 500,00

Husova 1 500,00

J. A. Komenského 5 000,00

Vančurova, Hybešova, V Zátiší 3 000,00

Prokopa Holého 10 000,00

Ve Skále 300,00 2 000,00

Sedlčánky můstek 7 000,00

obchvat 2 000,00

celkem 32 300,00 21 000,00

22 chodníky Jiřina 2 000,00 1 000,00

Sukova 3 000,00

J. A. Komenského 3 000,00

U Podjezdu visutý chodník 1 500,00 9 000,00

lávka na železničním mostě 1 800,00 10 000,00

celkem 11 300,00 20 000,00

23 voda Záluží vodovodní přivaděč 20 000,00

VHI výměna šoupat 6 050,00 6 050,00

výměna uzávěrů 726,00 726,00

Matěje Červenky 847,00

Husova 847,00

celkem 28 470,00 6 776,00

23 odp. vody Jiřina kanalizace 1 210,00 15 730,00

ČSOV 1 210,00

odlehčovací kan. 2 420,00

dešťová kan. 9 680,00 6 050,00

Záluží kanalizační stoka 20 000,00

vnitřní kanalizace 30 000,00

Matěje Červenky 847,00

Husova 847,00

Rybářská 242,00 6 050,00

U Kovárny 242,00 6 050,00

Vančurova, Hybešova, V Zátiší 2 420,00

celkem 39 118,00 63 880,00

32 školy ZŠ Kostelní dostavba 80 000,00 50 000,00

33 muzea muzeum 3 000,00

34 sport. zař. Záluží hřiště 8 000,00

36 byt. hosp. P. Holého střechy 3 000,00

č.p. 1628,1629,1581 lodžie 0,00 2 500,00

č.p. 231 rekonstrukce 5 000,00

celkem 3 000,00 7 500,00

rozpočet

Rozpočtový výhled 2018 - 2019

Přehled plánovaných  investic



akce 2018 2019

skupina tis. Kč tis. Kč

36 nebytové h. bývalá škola v Sedlčánkách - PD 1 500,00

36 VO Jiřina 700,00 1 300,00

Sukova 500,00

V Prokopě 3 000,00

V Rybníčkách 500,00

celkem 1 200,00 4 800,00

36 kotelny K 20 kotle a technologie 5 000,00

K 50 kotle a technologie 5 000,00

výměna venkovních rozvodů ÚT TV 5 000,00

celkem 5 000,00 10 000,00

5 požární ochr. garáž 1 000,00

212 888,00 184 956,00

Akce tis. Kč tis. Kč

dostavba základní školy 50 000,00 35 000,00

kanalizace V Záluží 20 000,00 15 000,00

rozpočet

Plánované dotace



Příloha č. 2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HB č.p. 109 844,0 898,0 954,0 1 014,0 1 060,0 916,0

ČS ZŠ a MŠ 3 830,0 3 830,0 3 830,0 3 830,0 3 830,0 3 830,0 2 554,0

SFŽP ČOV 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0

PPC  I 1 536,0 1 584,0 1 584,0

Třebízského III 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0

Sedlčánky  83 RD 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 1 512,0 972,0

8 014,0 8 116,0 8 172,0 6 648,0 6 694,0 6 258,0 3 526,0 0,0 0,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HB č.p. 109 329,0 276,0 219,0 159,0 63,0 19,0

ČS ZŠ a MŠ 1 126,0 944,0 763,0 582,0 400,0 219,0 45,0

SFŽP ČOV 30,0 24,0 18,0 11,0 4,0

PPC  I

Třebízského III

Sedlčánky  83 RD

1 485,0 1 244,0 1 000,0 752,0 467,0 238,0 45,0 0,0 0,0

Rozpočtový výhled 2018 - 2019

Přehled splátek úvěrů a půjček

Přehled splácení úroků
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       V Čelákovicích dne 01. 12. 2016 
 
 
 

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. 
16/2016 DNE 14. 12. 2016 
 
Rozpočet města Čelákovic na rok 2017 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Rozpočet města na rok 2017 je zpracován v paragrafovém znění. Jednotlivé části 
rozpočtu jsou uvedeny souhrnně ve skupinách a paragrafech. Takto zpracovaný 
rozpočet je doplněn přílohami. 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. Rozpočet je 
sestaven tak, aby zajišťoval běžný provoz města, městského úřadu a zřízených 
organizací. Jsou v něm finančně zajištěny probíhající, připravené a připravované 
investiční akce, popř. opravy, které jsou uvedeny v příloze č. 4. V příloze č. 5 je 
uveden rozpočet bytového a nebytového hospodářství, které je od roku 2016 vedeno 
jako hospodářská činnost. Její výsledek je zapojen do rozpočtu. Příjmy rozpočtu jsou 
ve výši 226 567,7 tis. Kč a výdaje ve výši 341 114,7 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. 3. 2. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Návrh rozpočtu na rok 2017. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

3. 2 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 2 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 Čelákovic na rok 2017 včetně doplňujících ukazatelů 
uvedených v příloze 1 - 3 rozpočtu města. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočet 2017 - návrh 
2. Rozpis návrhu rozpočtu 2017 
 
 

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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Město Čelákovice 
 
 
 
 
 
 

ROZPOČET 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Karel Majer 
 
Projednán RM: 22. 11. 2016 
Projednán finančním výborem: 
Projednán a schválen ZM: 
 
Vyvěšen: 
Sejmut: 
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Komentář k rozpočtu 2017 
 

Rozpočet na rok 2017 je sestaven v příjmové i výdajové části v tzv. paragrafovém znění platné rozpočtové skladby, tj. v sumarizovaných 
ucelených dílčích částech rozpočtu. Financování, třetí část rozpočtu, je rozdělena na část „příjmovou“, která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a 
část „výdajovou“, která je přiřazena k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena zapojením 
předpokládaných zůstatků na účtech města k 31. 12. 2016. Tímto způsobem jsou kvantifikovány celkové předpokládané finanční zdroje, určené 
k rozdělení v tomto roce.  
Od roku 2016 je zavedena podnikatelská – hospodářská činnost v oblasti bytového a nebytového hospodářství. Tím je podle příslušných 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech účtováno o výnosech a nákladech (příjmech a výdajích) uvedených oblastí 
mimo rozpočet, kromě investiční činnosti.  Informace o finančních tocích bytového a nebytového hospodářství jsou uvedeny v příloze a nejsou 
již součástí rozpočtu. Do rozpočtu se zapojuje hospodářský výsledek těchto činností. 
V příloze č. 1  - 2 jsou uvedeny závazné ukazatele, které jsou součástí schvalovacího procesu a které je nutno dodržet nebo měnit jejich 
hodnotu rozpočtovými opatřeními. 
V příloze č. 4 je uveden přehled plánovaných investičních akcí a oprav. Akce jsou členěny podle jednotlivých paragrafů rozpočtu, aby poskytly 
podrobnější informace k rozpočtu. 
V příloze č. 5 je uveden rozpočet bytového a nebytového hospodářství z hlediska nákladů a výnosů. 
 
Příjmy 
 
Daňové příjmy 
 
Předpokládané daňové výnosy na rok 2017 jsou odvozeny jednak z průběhu jejich plnění zejména v roce 2016 a jednak z odborného odhadu, 
který pro obce zpracovává společnost Cityfinance. Od roku 2015 zachovávají daňové výnosy určitou stabilitu, nebyly měněny daňové sazby, 
proto je možné plánovat daňové výnosy s vyšší přesností.  
Výnos daně z příjmů fyzických osob vykazuje v delším časovém období značnou stabilitu, je jedním z rozhodujících daňových výnosů. Dalším 
významným příjmem je výnos z daně právnických osob. Skutečnou hodnotu daně z příjmů obce bude možné určit až po uzavření hospodaření 
roku 2016, tedy až v roce 2017. V návrhu rozpočtu je uvedena odhadovaná hodnota, která je shodná v příjmech i výdajích rozpočtu.  
Rozhodujícím daňovým výnosem je DPH. 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících občanů ve městě a výše poplatku na občana, která je určena 
příslušnou vyhláškou města. Pro rok 2017 se zatím vychází z výše poplatku na rok 2016. Při případné změně výše poplatku na rok 2017 bude 
tato celková částka upravena. 
Ostatní daně a poplatky, poplatky z veřejného prostranství a z ubytovací kapacity jsou uvedeny v předpokládaných hodnotách, odvozených 
z reálného plnění roku 2016. Poplatek ze psů je určen na základě aktuální evidence.  
Odvody z loterií a podobných her a z VHP jsou do příjmů města nyní přidělovány prostřednictvím příslušných finančních úřadů. Jejich hodnoty 
jsou opět odvozeny od plnění roku 2016. 
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Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány na hodnotu 5,8 mil. Kč. 
 
Nedaňové příjmy 
 
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku města. V roce 2017 je to z pozemků, vodovodů a kanalizací, kotelen. 
Objem těchto příjmů je stanoven na hodnotu 30,6 mil Kč. Součástí rozpočtu již nejsou příjmy z nájmů bytových a nebytových prostor. K dalším 
větším příjmům patří příjmy za tříděný odpad od EKO – KOM a příjmy z činnosti městské policie. Pečovatelská služba bude v roce 2017 vyvíjet 
svou činnost jako další příspěvková organizace města, proto jsou uvedeny předpokládané příjmy za poslední čtvrtletí roku 2016, které budou 
splatné až v roce 2017. 
 
Kapitálové příjmy 
 
Kapitálové příjmy na rok 2017 nejsou plánovány žádné.  
 
Transfery (Dotace) 
 
V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon státní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenesené působnosti, zejména činnosti 
stavebního úřadu, matriky a další činnosti vykonávané ostatními odbory městského úřadu. Výše dotace je zatím v hodnotě roku 2016. 
V okamžiku oznámení její skutečné výše bude provedena její úprava. Další dotací, která je na základě předpokladu zařazena do příjmů 
rozpočtu, je dotace od obcí, která zahrnuje úhrady za služby městské policie a hasičů na základě veřejnoprávních smluv.  
Na položce 4131 je zálohově zapojen předpokládaný výsledek hospodářské činnosti.  
 
Výdaje 
 
Výdajová část rozpočtu zahrnuje běžné výdaje určené na provoz úřadu a města, příspěvky pro příspěvkové organizace, zřízené městem, a 
investiční výdaje. Přehled plánovaných investičních akcí a oprav je uveden v příloze č. 4. Hodnoty příspěvků pro příspěvkové organizace jsou 
částečně poníženy, předpokládá se zapojení vlastních zdrojů většiny příspěvkových organizací.  
 
Zemědělství  
 
Tato část rozpočtu obsahuje především výdaje za umístění psů do útulku a výdaje na deratizaci.  
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Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
 
Doprava 
Běžné provozní výdaje jsou na údržbu. Plánované investiční akce jsou komunikace Toušeňská společně s přechodem pro chodce, visutý 
chodník u pojezdu, chodník v Kollárově ulici, instalace dalších parkovacích automatů. Další výdaje jsou na dopravní obslužnost, provoz 
autobusových linek. 
 
Vodní hospodářství 
V roce 2017 jsou plánovány např. opravy vodovodů v Jiřinské a Sukově ulici, rekonstrukce armatur ve vodojemu, výměna nefunkčních šoupat. 
V oblasti odpadních vod jsou plánovány rekonstrukce kanalizací v ulicích M. Maška a Sukova.  Další plánované akce jsou zahájení výstavby 
stoky v Záluží, odlehčovacího potrubí v Jiřině, rekonstrukce čerpací stanice v Jiřině, úprava technologických zařízení v ČOV.  Vedle toho je 
v této části značná finanční rezerva na další připravované akce. Tato rezerva je tvořena z nájemného z VaK, které je určeno na obnovu těchto 
zařízení. 
 
Služby pro obyvatelstvo 
 
Školství  
Výdaje na školství jsou jednak provozní výdaje, tj. příspěvky na činnost 3 mateřských a 2 základních škol a základní umělecké školy a jednak 
investiční výdaje.  Jednou z rozhodujících investičních akcí je dokončení nové mateřské školy v ulici J. A. Komenského, která bude součástí 
Mateřské školy Přístavní. Další zásadní investicí bude zahájení dostavby Základní školy Kostelní. Pro rok 2017 je na projekt, bourání 
stávajících objektů a zahájení vyčleněno 20 mil. Kč. Kromě těchto akcí jsou plánovány opravy a investice v MŠ Rumunská, opravy v ZŠ 
Komenského.  
 
Kultura 
Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány formou příspěvků na provoz městské knihovny, muzea a kulturního domu. Další výdaje se realizují 
prostřednictvím odboru školství, informací a kultury, který každoročně zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ, údržbu informačních tabulí, 
informačního systému, akce města v průběhu roku i na konci roku spojené s adventem. Součástí par. 3399 jsou i dotace spolkům v plánované 
výši 1,7 mil Kč. V objektu městského muzea v Rybářské ulici bude provedena rekonstrukce přístřešků, aby sloužily jako depozitáře. 
 
Tělovýchova 
V této oblasti jsou plánovány výdaje na opravy v bazénu, stadionu, hřiště Na Nábřeží. Jako investiční výdaje jsou plánovány zateplení bazénu, 
zatím jen projekt, rekonstrukce šaten v objektu SK Záluží, výstavba sportovního hřiště v Záluží, studie využití stadionu a výstavba dětského 
hřiště U Hájku. K dalším výdajům patří příspěvky pro Čelákovickou sportovní a MDDM, dotace sportovců ve výši 2, 75 mil. Kč a dotace TJ 
Spartak ve výši 5,5 mil. Kč.  
 



Strana č. 5 

 

 
 
Zdravotnictví 
Vyčleněné prostředky jsou každoročně určeny na prevenci před drogami a Projekt primární prevence rizikového chování.  
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Součástí rozpočtových výdajů jsou prostředky na zateplení obvodového pláště domu č. p. 1645 – 1648 v ulici J. A. Komenského a rekonstrukce 
střechy DPS č. p. 462. Ostatní výdaje jsou předmětem hospodářské činnosti, informace jsou uvedeny v příloze č. 5. Péče o bytový fond se 
tímto opatřením nijak nemění, pouze finanční toky jsou vedeny kromě investičních výdajů mimo rozpočet.  
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány jako investiční na osvětlení přechodu v Toušeňské ulici (u starého nádraží).  
Na dokončení výstavby další části kolumbární zdi na hřbitově je připraveno 2,5 mil. Kč.  
V oblasti zásobování teplem je připravena rekonstrukce kotelny K 360. 
Příspěvek na provoz Technických služeb, které zajišťují pro město zejména údržbu komunikací, veřejného osvětlení, provoz separačního 
dvora, likvidaci odpadů, péči a údržbu zeleně a zabezpečování sekání trávy na celém území města, je stanoven ve výši 25 mil. Kč.  
 
Ochrana životního prostředí 
Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou položkou je úhrada za sběr a svoz komunálních odpadů, předpokládaná hodnota na zajištění této 
nezbytné služby je 5,0 mil. Kč. Tyto prostředky jsou zajištěny příjmem místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu.  
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stávající zeleně a na výsadbu nové.  
 
Sociální věci 
 
Pečovatelská služba byla transformována do příspěvkové organizace, předpokládaný příspěvek na činnost je 2,0 mil. Kč.  
 
Bezpečnost státu a právní ochrana 
 
Na ochranu obyvatelstva je vyčleněno 10,77 mil. Kč na protipovodňový monitorovací a varovný systém. 
Bezpečnost ve městě zajišťuje činnost městské policie a jednotka SDH.  Městská policie i SDH zabezpečují služby i pro sousední obce na 
základě veřejnoprávní smlouvy. 
Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující části provozní. 
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Všeobecná veřejná správa a služby 
 
Státní správa, samospráva 
Tyto výdaje jsou spojené s činností zastupitelstva města a s činností městského úřadu. Výdaje jsou hlediska struktury totožné jako v uplynulých 
letech. Jsou to všechny výdaje, které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu. Jsou to především výdaje na platy, pojištění zaměstnanců, výdaje 
spojené s provozem obou objektů městského úřadu a všechny ostatní výdaje spojené s funkčností městského úřadu, který zajišťuje činnosti 
v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Sem je směřována dotace na správu, uvedená v příjmové části.  
V roce 2017 budou volby do Parlamentu ČR. Na zajištění voleb je vždy poskytována dotace. 
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za vedení účtů u bank, pojištění majetku, tj. především budov, které je dáno smlouvami s pojišťovnami. 
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové části, tato daň se neodvádí, a DPH, která se 
odvádí prostřednictvím finančního úřadu státu.   
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje část prostředků, které nemají v době sestavování rozpočtu přesné určení.  
 
Financování  
 
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu příjmy a výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které nejsou příjmy a výdaji roku 2017. Na příjmové 
straně to jsou zůstatky na účtech z roku 2016, uvedená hodnota je předpokládaná. Skutečná výše bude k dispozici až počátkem roku 2017. 
V roce 2017 je nutné splatit úvěry a půjčky v hodnotě 6,45 mil. Kč. Největší objem splátek je za úvěr České spořitelny a. s. na rekonstrukci 
základní školy a mateřské školy. Další splátky jsou za úvěr Hypoteční banky na dům č. p. 109 v Sedláčkově ulici a dílčí vratky příspěvků na 
technickou infrastrukturu v lokalitách Třebízského III a Sedlčánky 83 RD.  
 



skupina třída

paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

1 Daňové příjmy 165 046,00

1111 daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 31 800,00

1112 daně z příjmů fyzických  osob ze SVČ 700,00

1113 daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 000,00

1121 daně z příjmů právnických osob 32 900,00

1122 daně z příjmů právnických  osob za obce 16 515,00

1211 daň z přidané hodnoty 61 500,00

1333 poplatky za uložení odpadů 260,00

1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2,00

1340 poplatek za provoz shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 5 922,00

1341 poplatek ze psů 313,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 430,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 35,00

1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP 460,00

1355 odvod z VHP 3 800,00

1361 správní poplatky 1 609,00

1511 daň z nemovitostí 5 800,00

2 Nedaňové příjmy 33 684,00

2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva fond rozvoje bydlení 10,00

2144 ostatní služby reklamy 150,00

2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví stavební úřad 70,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací parkovací automat - parkovné 55,00

2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství nájem VaK 21 504,00

3319 záležitosti kultury vstupné z koncertů 30,00

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ZMČ - reklamy 500,00

3412 sportovní zařízení sauna, Záluží 444,00

3429 ostatní zájmová činnost a rekreace chata Huť 100,00

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí nájem 1,00

3634 lokální zásobování teplem kotelny - nájem 8 228,00

Příjmy

Město Čelákovice
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skupina třída

paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

3639 komunální služby nájem z pozemků, věcná břemena 614,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů prodej pytlů na odpady 30,00

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů příjmy za tříděný odpad od EKO - KOM 1 200,00

4351 pečovatelská služba za 4.Q. 2016 170,00

5311 bezpečnost a veřejný pořádek pokuty ukládané MP 510,00

5512 požární ochrana úhrady pojišťoven za výjezdy SDH 20,00

6171 činnost místní správy 44,00

6310 příjmy z finančních operací úroky z vedení účtů 4,00

3 Kapitálové příjmy 0,00

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 0,00

Vlastní příjmy 198 730,00

4 Transfery 27 834,70

4112 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnných dotačních vztahů 9 390,70

4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 700,00

4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 17 744,00

Příjmy celkem 226 564,70

8 Financování 121 000,00

8115 zůstatky na účtech k 31.12.2016 121 000,00

8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Zdroje celkem 347 564,70
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Skupina třída

paragraf položka tis. Kč tis. kč tis. Kč

1 Zemědělství 100,00

1014 zvláštní veterinární péče odchyt psů 100,00

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 106 950,00

22 doprava 9 923,00

2212 silnice 2 585,00

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 438,00

2221 provoz veřejné silniční dopravy 900,00

23 vodní hospodářství 97 027,00

2310 pitná voda 45 327,00

2321 odvádění a čištění odpadních vod 51 700,00

3 Služby pro obyvatelstvo 148 655,00

31 a 32 vzdělávání 52 521,00

3111 předškolní zařízení mateřské školy 22 154,00

3113 základní školy 29 704,00

3231 základní umělecká škola 663,00

33 kultura 17 411,00

3314 činnosti knihovnické  městská knihovna 4 280,00

3315 činnosti muzeí a galerií městské muzeum 5 733,00

3319 záležitosti kultury 2 180,00

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - ZMČ 760,00

3392 zájmová činnost v kultuře kulturní dům 2 506,00

3399 ostatní záležitosti kultury 1 952,00

34 tělovýchova a zájm. činnost 20 850,00

3412 sportovní zařízení sauna, bazén, hala, hřiště, Čel. sportovní 8 851,00

3419 ostatní tělovýchovná činnost podpora sportovní oddílů 8 289,00

3421 využití volného času dětí a mládeže MDDM, dětská hřiště 2 894,00

3429 ostatní zájmová činnost a rekreace chata Huť 816,00

Výdaje
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skupina třída

paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

35 zdravotnictví 760,00

3541 prevence před drogami 760,00

36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 49 036,00

3612 bytové hospodářství příloha č. 5 9 650,00

3613 nebytové hospodářství příloha č. 5 0,00

3631 veřejné osvětlení 620,00

3632 pohřebnictví 2 520,00

3634 lokální zásobování teplem 7 985,00

3635 územní plánování 420,00

3639 komunální služby a územní rozvoj Technické služby 27 841,00

37 ochrana životního prostředí 8 077,00

3716 monitoring ochrany ovzduší 100,00

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 5 127,00

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 780,00

3792 ekologická výchova a osvěta 70,00

4 Sociální věci 2 130,00

4351 pečovatelská služba 2 130,00

4359 ostatní činnosti a služby - klub seniorů 0,00

5 Bezpečnost státu a právní ochrana 21 855,00

5212 ochrana obyvatelstva 10 771,00

5311 bezpečnost a veřejný pořádek městská policie, kamerový systém 8 952,00

5512 požární ochrana 2 132,00

6 Všeobecná veřejná správa 61 424,70

6112 zastupitelstva obcí 3 321,00

6114 volby do Parlamentu ČR 352,00

6171 činnost místní správy 32 496,00

6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150,00

6320 pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města 454,00

6399 ostatní finanční operace platby daní 19 515,0
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skupina třída

paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

6402 finanční vypořádání minulých let 50,00

6409 ostatní činnosti rozpočtová rezerva 5 086,70

výdaje celkem 341 114,70

8 Financování 6 450,00

8124 splátky úvěrů a půjček 6 450,00

Čerpání celkem 347 564,70
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Příjmy tis. Kč

1 Daňové příjmy 165 046,00

2 Nedaňové příjmy 33 684,00

3 Kapitálové příjmy 0,00

Vlastní příjmy 198 730,00

4 Přijaté dotace 27 834,70

Příjmy celkem 226 564,70

Výdaje tis. Kč

1 Zemědělství 100,00

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 106 950,00

3 Služby pro obyvatelstvo 148 655,00

4 Sociální věci 2 130,00

5 Bezpečnost státu 21 855,00

6 Všeobecná veřejná správa 61 424,70

Výdaje celkem 341 114,70

Financování tis. Kč

8115 Zůstatky na účtech 121 000,00

8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,00

8124 Splátky úvěrů a půjček -6 450,00

Financování 114 550,00

Rekapitulace rozpočtu na rok 2017
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Příloha č. 1

Závazné ukazatele - příspěvky jednotlivým  příspěvkovým organizacím

paragraf položka příspěvková organizace tis.Kč tis. Kč tis. Kč

3111 5331 MŠ Přístavní 900,0

3111 5331 MŠ Rumunská 2 500,0

3111 5331 MŠ J. A. Komenského 1 300,0

3113 5331 ZŠ J.  A.  Komenského 3 800,0

3113 5331 ZŠ Kostelní 3 500,0

3231 5331 ZUŠ Jana Zacha 630,0

3314 5331 Městská knihovna 4 250,0

3315 5331 Městské muzeum 4 200,0

3392 5331 Kulturní dům 2 435,0

3412 5331 Čelákovická sportovní 3 450,0

3421 5331 Městský dům dětí a  mládeže 1 650,0

3639 5331 Technické služby 25 000,0

4351 5331 Pečovatelská služba 2 000,0

příspěvky celkem 55 615,0

Příloha č. 2

Závazné ukazatele - dotace do oblasti sociální, kultury, sportu a prevence před drogami

paragraf položka určení oblasti dotace tis. Kč tis. Kč tis. Kč

dotace do oblasti kultury OŠIK 1 500,0

dotace do oblasti sociální OOZ 300,0

dotace do oblasti sportu OŠIK 2 750,0

3541 5229 dotace do oblasti prevence OOZ 100,0

dotace celkem 4 650,0

Pozn.: veškeré závazné ukazatele jsou obsaženy v příjmech a výdajích rozpočtu 2017

Příloha č. 3

Sociální fond

paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

zůstatek

příděl v roce 2017 928,0

výdaje dle zásad směrnice SF 928,0
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Příloha č. 4

Přehled plánovaných investičních akcí  a oprav 

paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2212 silnice 1 800,0

Toušeňská 1 250,0

Toušeňská přechod 550,0

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 360,0

Sedláčkova chodník oprava 1 010,0

visutý chodník u podjezdu 600,0

Kollárova chodník 2 200,0

Toušeňská přechod 800,0

lávka na žel. mostě projekt 750,0

parkovací automaty 1 000,0

2310 pitná voda 45 290,0

vodovod  Jiřinská oprava 3 500,0

vodovod  Sukova oprava 2 700,0

rekonstrukce armatur v arm. komoře v. oprava 850,0

rekonstrukce armatur ve vodojemu oprava 150,0

výměna nefunkčních šoupat oprava 2 830,0

výměna uzávěrů přípojek oprava 600,0

nové vodovodní přípojky 50,0

šachty sekčního měření - Mochovská 440,0

pasport VHI 800,0

rezerva na obnovu 33 370,0

2321 odvádění a čištění odpadních vod 50 185,0

čerpací stanice v Jiřině 1 000,0

stoka v ulici M. Maška 1 500,0

stoka v Záluží 4 000,0

odlehčovací potrubí v Jiřině 3 000,0

kanalizace Sukova 2 700,0

ČOV úprava technologie 2 000,0

rezerva na obnovu 34 135,0

projekty 1 850,0
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paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

3111 předškolní zařízení 17 000,0

MŠ Přístavní oprava 400,0

MŠ Sluníčko 12 000,0

MŠ Sluníčko vybavení 2 100,0

MŠ Rumunská oprava 1 000,0

MŠ Rumunská jídelní výtahy 1 500,0

3113 základní školy 22 100,0

ZŠ Komenského rozvody vody oprava 1 100,0

ZŠ Kostelní rozšíření soc. zařízení v hale BIOS 1 000,0

ZŠ Kostelní bourání objektů 9 350,0

ZŠ Kostelní dostavba 10 000,0

ZŠ Kostelní projekt 650,0

3315 činnosti muzeí a galerií 1 000,0

depozitáře v objektu muzea  č. p. 156 v Rybářské ul. 1 000,0

3412 sportovní zařízení 5 321,0

bazén oprava 430,0

bazén PD zateplení 400,0

SK Záluží opravy šaten 330,0

Na Nábřeží, stadion oprava 2 200,0

hřiště v Záluží 1 000,0

stadion studie 811,0

hala Vikomt osvětlení 150,0

3419 ostatní tělovýchovná činnost 5 500,0

investiční příspěvek pro TJ Spartak

3421 využití volného času dětí a mládeže 1 000,0

dětská hřiště U Hájku 1 000,0

3429 zájmová činnost a rekreace j. n. oprava 500,0
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paragraf položka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

3612 bytové hospodářství investice 9 650,0

zateplení obvodového pláště č.p. 1645 - 1648 9 000,0

rekonstrukce střechy DPS č. p. 462 650,0

3631 veřejné osvětlení 500,0

Toušeňská přechod

3632 pohřebnictví 2 500,00

kolumbární zeď

3634 lokální zásobování teplem 7 960,0

kotelna K 360

3635 územní plánování 400,0

územní plán

3639 komunální služby 2 000,0

nákup pozemků

5311 městská policie, kamerový systém 408,0

obnova kamerových bodů

5212 ochrana obyvatelstva 10 770,0

protipovodňový monitorovací a varovný systém

5512 požární ochrana 1 000,0

garáž/oplocení

6117 činnost místní správy 1 000,0

programové vybavení 300,0

výpočetní technika 300,0

dopravní prostředky 400,0

celkem 192 244,0
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Příloha č. 5

Hospodářská činnost

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Náklady - hospodářská činnost 14 956,0

bytové hospodářství 14 656,0

úroky 19,0

náklady na správu 1 260,0

náklady na služby (revize, deratizace, dezinfekce, SIPO) 300,0

náklady na neobsazené byty 400,0

právní služby 550,0

běžná údržba 2 430,0

obnova domů a vybavení 4 920,0

zařizovací předměty 700

obnova bytů před předáním novým nájemníkům 2 500

vodoinstalace a kanalizace 800

elektroinstalace 520

údržba chodeb a schodišť 400

okna  - nátěry,opravy, klempířské prvky,  výměna oken 0

obnova lodžií č.p. 1581, 1628,1629 0

odpisy 3 577,0

opravné položky 1 200,0

nebytové hospodářství 300,0

materiál 10,0

voda 10,0

teplo 40,0

plyn 6,0

el. energie 35,0

služby 49,0

opravy 150,0

Výnosy - hospodářská činnost 32 700,0

nájemné z bytového fondu 29 800,0

nájemné z nebytových prostor 2 900,0

HV 17 744,0
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3. 3  

  
 

       V Čelákovicích dne 01. 12. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFAP  
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 16/2016 DNE 14. 12. 2016 
 
 
Obecně závazná vyhláška E 3/2016 města Čelákovic, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovuje na každý rok 
samostatně formou obecně závazné vyhlášky. Poplatek je složen ze dvou částí. Je to 
až 250 Kč za osobu a kalendářní rok  - podle § 10b odst. 5 písm. a) zákona o 
místních poplatcích. Neprokazuje se výpočtem.  
Druhou část - podle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích - je nutné 
stanovit výpočtem, její max. hodnota může být až 750,- Kč za osobu a kalendářní 
rok. Tato část poplatku se stanovuje na základě skutečných nákladů obce 
předešlého kalendářního roku, proto jsou použity hodnoty roku 2015. Výše části 
poplatku prokazované výpočtem je 484 Kč. 
První část je stanovena ve výši 32 Kč. 
 
Celková výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 je navržena ve výši 516 
Kč na osobu a rok, je dělitelná 12. 
 
Výpočet je součástí OZV E 3/2016. 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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3. 3  

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení 3. 3. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Žádné.  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 3 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 
35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2016 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 7/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: OZV E 3/2016 
 
 

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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