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       V Čelákovicích dne 29. 11. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
22/2017 DNE 13. 12. 2017 
 
Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření  - změna č. 19 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (1334) – navýšení pol. o 1 
tis. Kč. 
Daň z hazardních her (1381) – úprava pol. na 3 800 tis. Kč. Tato pol. nahrazuje pol. 
1382 a 1383, úprava vyjadřuje reálný příjem. 
Zrušený odvod z loterií a podobných her (1382) – snížení pol. o 248 tis. Kč na 
konečnou hodnotu 212 tis. Kč. 
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (1383) – snížení pol. o 2 952 tis. Kč na 
konečnou hodnotu 848 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 2 882,077 tis. Kč, jedná 
se příspěvek pro TS Čelákovice na výdaje nad rámec schváleného příspěvku, 
zejména za realizaci komunikace Bezejmenná. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3 919,82197 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 1.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2017 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 1 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, 
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 19. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 19 
 
 
 

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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       V Čelákovicích dne 29. 11. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
22/2017 DNE 13. 12. 2017 
 
Rozpočet města Čelákovic na rok 2018 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Rozpočet na rok 2018 je sestaven v příjmové i výdajové části v paragrafovém znění 
platné rozpočtové skladby, tj. v sumarizovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. 
Výdaje jsou v jednotlivých paragrafech členěny na běžné – provozní a kapitálové – 
investiční.  Příjmy rozpočtu jsou ve výši 245 803 tis. Kč a výdaje ve výši 373 673 tis. 
Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními prostředky 
z minulých let, které jsou obsaženy v části financování.  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. 2017.  
 
Příjmy 

Daňové příjmy 

Předpokládané daňové výnosy na rok 2018 jsou odvozeny jednak z průběhu jejich 
plnění v roce 2017 a jednak z odborného odhadu, který pro obce zpracovává 
společnost Cityfinance. V roce 2018 budou daňové výnosy pro obce vyšší na 
základě úpravy zákona o rozpočtovém určení daní. Rozhodující jsou výnosy daně 
z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a především DPH. Daň 
z příjmů obce je uvedena shodná v příjmech i výdajích rozpočtu.  
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 2018 je předpokládaná výše 528,- Kč.   
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Poplatky ze psů, poplatky z veřejného prostranství a z ubytovací kapacity a správní 
poplatky jsou uvedeny v předpokládaných hodnotách, odvozených z plnění roku 
2017.  
Daň z hazardních her nahradila odvody z loterií a podobných her a z VHP. Do příjmů 
města je přidělována podobně jako daňové výnosy prostřednictvím finančního úřadu.  
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 
2018 je to opět z pozemků, vodovodů a kanalizací, kotelen. Objem těchto příjmů je 
stanoven na hodnotu 31,6 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, reklam v ZMČ a příjmy z činnosti městské policie.  
 
Kapitálové příjmy 
Kapitálové příjmy na rok 2018 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 2017. 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 uveden převod prostředků z hospodářské činnosti. Další 
transfery, především investiční, které město očekává k posílení investičních akcí, je 
možné do rozpočtu zapojit na základě rozhodnutí o přidělení dotace nebo smlouvy o 
poskytnutí dotace. 

Výdaje 

 
Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje určené na provoz úřadu a města, 
příspěvky pro příspěvkové organizace, zřízené městem, a investiční výdaje.  
 
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 pro silnice jsou především na údržbu dopravního značení. 
Plánované investiční výdaje jsou určeny pro lokalitu na Švihově. Pro ostatní 
záležitosti pozemních komunikací jsou provozní výdaje určeny především pro opravu 
Kollárovy ulice. Investiční výdaje jsou plánovány pro rekonstrukce chodníku U 
Podjezdu, parkoviště Na Švihově a lávky přes čelákovický potok. Další výdaje jsou 
na autobusovou zastávku Mochovská a provoz autobusových linek. 

Vodní hospodářství 
V roce 2018 jsou plánovány např. opravy vodovodů v Jiřinské a Sukově ulici, v Jiřině, 
rekonstrukce armatur ve vodojemu, výměna nefunkčních šoupat. Investice jsou 
plánovány do Záluží na vodovodní přivaděč.  V oblasti odpadních vod jsou plánovány 
opravy kanalizací v Sukově a Čelakovského ulici a v Jiřině. Z investic je plánovaná 
stoka v Záluží, v ulici M. Maška, úprava technologických zařízení v ČOV.  Vedle toho 
je v této části značná finanční rezerva na další připravované akce, která je tvořena 
z nájemného z VaK, to je určeno na obnovu těchto zařízení. 

Služby pro obyvatelstvo 
 

Školství  
Výdaje na školství jsou jednak provozní výdaje, především příspěvky na činnost 3 
mateřských a 2 základních škol a základní umělecké školy a jednak investiční výdaje.  
Rozhodující investiční akcí je dostavba Základní školy Kostelní. Kromě této akce je 
plánována oprava rozvodů vody v ZŠ J. A. Komenského a oprava střechy ZŠ 
Kostelní. 

Kultura 
Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány zejména 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, akce města v průběhu roku i na konci roku spojené 
s adventem. Součástí par. 3399 jsou i dotace spolkům v plánované výši 1,75 mil Kč. 
Uvedené investiční výdaje jsou na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci 
městského muzea. 

Tělovýchova a zájmová činnost 
V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz sportovních zařízení, která patří do 
příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, zahrnují výdaje na menší opravy 
v bazénu a stadionu, příspěvek pro Čelákovickou sportovní a investiční výdaje na 
hřiště v Záluží.  
Další částí výdajů jsou plánované dotace z rozpočtu města na podporu sportovních 
oddílů ve výši 3 mil. Kč.  
Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují především příspěvek pro tuto organizaci a 
výdaje stavbu nové hlavní budovy letního tábora v Miličíně. 
Poslední oblastí výdajů jsou výdaje na provoz objektu Huť. 
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Zdravotnictví 
Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci před drogami a Projekt primární 
prevence rizikového chování.  
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Součástí rozpočtových výdajů jsou výdaje na rekonstrukce obytných domů. Ostatní 
výdaje jsou předmětem hospodářské činnosti.   
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány na opravy v Jiřině a na nové osvětlení 
v lokalitě Na Švihově.   
Výdaje na komunální služby jsou především formou příspěvku na provoz 
Technických služeb Čelákovice, 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, a na nákup 
pozemků.  

Ochrana životního prostředí 
Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou položkou je úhrada za sběr a svoz 
komunálních odpadů, předpokládaná hodnota na zajištění této nezbytné služby je 
6,0 mil. Kč. Dalším výdajem je plánovaný nákup kontejnerů na bioodpad.  
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V rozhodující míře na 
ošetřování stávající zeleně a na výsadbu nové.  
 
Sociální věci 

Rozhodující je příspěvek na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice a dále dotace z rozpočtu města.  
 
Bezpečnost státu a právní ochrana 

Výdaje jsou především na činnost městské policie a kamerový systém a jednotku 
SDH.  Městská policie i SDH zabezpečují služby i pro sousední obce na základě 
veřejnoprávní smlouvy. Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující části provozní. 
Investiční výdaje jsou na rozšíření kamerového systému v novém podchodu Českých 
drah. 
 
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. Plánované investiční výdaje 
jsou na pořízení nového software pro ekonomické agendy.  
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V roce 2018 budou volby do zastupitelstev ÚSC a volba prezidenta. 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 2018. Na příjmové straně to je 
předpokládaná hodnota zůstatků na účtech z roku 2017. Skutečná výše bude 
k dispozici až počátkem roku 2018. 
V roce 2018 je nutné splatit úvěry a půjčky v hodnotě 4,1 mil. Kč. Největší objem 
splátek je za úvěr České spořitelny a. s. na rekonstrukci základní školy a mateřské 
školy. Tento úvěr bude v roce 2018 řádně splacen. Další splátky jsou dílčí vratky 
příspěvků na technickou infrastrukturu v lokalitách PPC I a Sedlčánky 83 RD.  
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 2. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Návrh rozpočtu na rok 2018. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 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 2018. 
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PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočet 2018 - návrh 
 
 
 

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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       V Čelákovicích dne 29. 11. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
22/2017 DNE 13. 12. 2017 
 
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné 
základní údaje o příjmech a výdajích a je zpracován na období let 2019 – 2020. 
Struktura zachovává základní členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena 
na provozní výdaje a kapitálové výdaje. Uvedené hodnoty roku 2018 jsou hodnoty 
návrhu rozpočtu na rok 2018.  
 
Příjmy 

Rozhodující příjmy v obou následujících letech budou 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 výhledu 
rozpočtu, protože se reálně neodvádí.  
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 
2019 i 2020 je počítáno s plánovanou hodnotou poplatku 528 Kč za osobu a rok. 
Odvody jsou příjmy, které jsou obcím odváděny z daně z hazardních her, dříve z 
provozu loterií a VHP.  
Správní poplatky vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno 
vybírat. Nejvýznamnější jsou z činnosti matriky a stavebního úřadu. 
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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. Nejvýznamnější položkou nájmů se tak stává nájem z vodovodů a 
kanalizací. Kapitálové příjmy pro rok 2019 a 2020 nejsou plánovány žádné.  
Transfery - dotace. Ve střednědobém výhledu rozpočtu 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. Převody z fondů zahrnují především převod 
z hospodářské činnosti. 
Uvedené předpokládaná investiční dotace jsou na realizaci dostavby základní školy 
v Kostelní ulici a na výstavbu vodovodu a kanalizace v Záluží.  

Výdaje 
 
Výdajová část rozpočtového výhledu je členěna podle skupin na provozní a 
kapitálové výdaje. Provozní výdaje většinou vycházejí z plánovaných hodnot na rok 
2018. 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, případně výdaje na opravy, jsou pro přehlednost 
uvedeny v příloze č. 2. Ve výhledu jsou investiční výdaje uvedeny jako kapitálové. V 
oblasti dopravy je to především obnova komunikací v Záluží, Jiřině, která by měla 
navázat na obnovu a výstavbu vodovodu a kanalizace v těchto lokalitách, dále je to 
ulice Kollárova a lávky přes čelákovický potok.  
V oblasti vodního hospodářství jsou plánovány dvě rozsáhlé akce – obnova 
vodovodu a kanalizace především oblasti  Jiřiny a výstavba vnitřní kanalizace 
v Záluží. Vedle těchto dvou rozsáhlých akcí bude prováděna výměna sekčních 
šoupat a uzávěrů přípojek. V roce 2019 je plánována výstavba vodovodu a 
kanalizace v lokalitě Dělnické domky. Samostatně je uvedena předpokládaná 
hodnota rezervy, která vychází z nájemného Vak a jeho předpokládaného využití na 
obnovu vodovodů a kanalizací. 
Další rozsáhlé investiční výdaje jsou do oblasti školství a jsou určeny na dostavbu ZŠ 
Kostelní a ZUŠ. Ukončení realizace dostavby ZŠ Kostelní se předpokládá v roce 
2019. Dostavba objektu ZUŠ v ulici Mochovská je plánována roce 2020. 
Na oba roky 2019 a 2020 je plánovaná rekonstrukce městského muzea. 
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. Jsou plánovány rekonstrukce 
střech domů č. p. 1645 – 48 a rekonstrukce lodžií domů č. p. 1171 – 72 a 
předpokládaná rekonstrukce domu č. p. 107. 
Na rok 2020 je plánována rekonstrukce bývalé školy v Sedlčánkách. 
V Jiřině bude na rekonstrukce vodovodů a kanalizací navazovat obnova veřejného 
osvětlení formou investic.  
V tepelném hospodářství je plánována obnova kotelny K 50, domovních kotelen a 
výměny venkovních rozvodů ústředního topení.  
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Výdaje do oblasti komunálních služeb zahrnují především příspěvek na provoz 
technických služeb, který dosahuje hodnoty 26 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 provozní výdaje na městkou policii a požární 
ochranu.  
Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v rozhodující míře provozní. Kapitálové 
výdaje jsou zejména na výpočetní techniku. 

Financování  
 
Součástí této samostatné části rozpočtu je jednak zapojení zůstatků na účtech 
z předešlých let pro posílení příjmů rozpočtu a faktické vyrovnání schodkového 
rozpočtu.  
Ve výdajové části financování jsou vyčísleny závazky města formou splátek úvěrů a 
půjček v jednotlivých letech. Protože úvěr ve výši 30 milionů Kč na rekonstrukci 
mateřské a základní školy bude splacen v roce 2018, jsou v letech 2019 a 2020 
aktuální pouze splátky vratných částí příspěvků na budování infrastruktury 
v obytných zónách. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 3.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Vztah k rozpočtu na rok 2018 není. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 3 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, 
střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na rok 2019 a 2020.   
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PŘÍLOHY 
 
1. Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020 
2. Přehled plánovaných investic 
 
 
 

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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2. 4  

  
 

       V Čelákovicích dne 29. 11. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFAP  
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 22/2017 DNE 13. 12. 2017 
 
 
Obecně závazná vyhláška E 2/2017 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 2016. Výše části 
poplatku prokazované výpočtem je 485 Kč. 
První část je stanovena ve výši 43 Kč. 
 
Celková výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 je navržena ve výši 528 
Kč na osobu a rok, je dělitelná 12. 
 
Výpočet je součástí OZV E 2/2017. 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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2. 4  

K další úpravě dochází v čl. 6 tak, aby osvobození od poplatku bylo v souladu se 
změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení 2. 4. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Žádné.  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 4 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 2/2017 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 2/2017 
 

 

 

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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       V Čelákovicích dne 1. 12. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta II 

 
 

……………………………………………… 
Šárka Čmugrová, DiS., 

referent OOZ 
 
 
MATERIÁL Č. 2.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 22/2017 DNE 13. 12. 2017 
 
 
Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb 
v roce 2018 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se 
mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). Novela RPÚR se týkala obecně 
poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy a vedla k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který je 
možno dotaci poskytnout a podle kterého jsou definovány dotace jako programové 
(účel určuje poskytovatel v programu) nebo individuální (účel určuje žadatel 
v žádosti).    
Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 je zaměřen na 
podporu celoroční činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti 
podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu 
cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji komplexní sítě poskytovatelů 
sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují 
registrované sociální služby pro občany města Čelákovic a to jak na jeho území, tak i 
mimo něj, vyjma příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti 
dle dotačního programu města bude posuzovat bytová a sociální komise. 
 
 

 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválení usnesení č. 2. 5 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Par. 4351, pol. 5222 
Par. 3541, pol. 5229 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
 
2.5  
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Program pro 
poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018. 
 
PŘÍLOHY 
 
č. 2. 5. 1 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních 

    služeb v roce 2018 
č. 2. 5. 2 Nákladový rozpočet na projekt 
č. 2. 5. 3 Vzor žádosti  
č. 2. 5. 4 Vzor vyúčtování dotace 
 
 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
 

……………………………………………… 
Radka Körnerová, vedoucí odboru 

pro občanské záležitosti 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka 

právník městského úřadu 
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