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       V Čelákovicích dne 19. 4. 2017 
 
 
 

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. 
19/2016 DNE 3. 5. 2017 
 
Rozpočet 2017 – změna č. 7 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Přijaté transfery 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – úprava pol. na 
hodnotu 9 909,42986 tis. Kč – navýšení o dotaci 7 169,28666 tis. Kč na 
Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovic.   
 
Výdaje rozpočtu 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (3639) – hodnota par. se navyšuje o 2 000 
tis. Kč, které jsou určeny na nákup pozemků nutných k vybudování obchvatu města. 
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (3719) – hodnota par. se upravuje na 314,744 tis. 
Kč – celkový odvod za porušení rozpočtové kázně z dotace Snížení prašnosti na 
území města Čelákovic (pořízení kropícího vozu). 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725) – hodnota par. se upravuje 
na hodnotu 94 tis. Kč - vratka části příjmů za tříděný odpad od Ekokomu za rok 2016. 
Tato skutečnost nastala na základě kontroly Ekokomu. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 10 551,38797 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 2.  
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2017 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 2 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 rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 7. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Změna č. 7 
 
 

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 

 


