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       V Čelákovicích dne 15. 2. 2018 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
23/2018 DNE 28. 2. 2018 
 

Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření  - změna č. 1 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Změny v oblasti rozpočtových příjmů v rozhodující míře reagují na skutečnosti, které 
nastaly od schválení rozpočtu. 
DPH (1211) – navýšení pol. o 1 000 tis. Kč na základě průběhu plnění v roce 2017. 
 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – navýšení par. – fakticky nájemného 
z VaK o 5 505 tis. Kč na základě cen vodného a stočného na rok 2018. 
Komunální služby (3639) – navýšení par. o 70 tis. Kč – jedná se o navýšení 
nájemného z pozemků. Navýšení je dáno novými nájemními smlouvami. 
 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státní rozpočtu (4111) – 
navýšení pol. o 234,564 tis. Kč – dotace na volbu prezidenta ČR. 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4112) – navýšení pol. o 723,6 tis. 
Kč na určenou hodnotu 10 966,6 tis. Kč - dotace na „správu“ na rok 2018. 
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) – navýšení pol. o 4 554 tis. 
Kč na hodnotu 16 054 tis. Kč. 
 
Financování 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (8115) – jedná se o 
skutečnou hodnotu peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017 – 
plánovaná hodnota se snižuje o 14 775,07319 tis. Kč na 117 224,92681 tis. Kč. 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

3. 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 3 
 

Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se snižuje 
v kapitálových výdajích o 4 000 tis. Kč, jedná se o plánované výdaje na vybudování 
chodníku v ulici U Podjezdu, v tomto roce bude zpracována projektová dokumentace. 
Provoz veřejné silniční dopravy (2221) - hodnota par. se snižuje v kapitálových 
výdajích o 800 tis. Kč, které byly určeny na realizaci autobusové zastávky 
Mochovská, v tomto roce bude zpracována projektová dokumentace. 
Pitná voda (2310) – hodnota par. se navyšuje o 2 367 tis. Kč, jedná se o poměrnou 
část nájemného z VaK. 
Odpadní voda (2321) – hodnota par. se navyšuje o 3 138 tis. Kč, jedná se o 
poměrnou část nájemného z VaK, které společně s navýšením v par. 2310 činí 
zvýšení nájemného 5 505 tis. Kč. 
Předškolní zařízení (3111) – navýšení par. o 133,332 tis. Kč, jedná se o navýšení 
příspěvků všech mateřských škol na asistenta pedagoga. V MŠ J. A. Komenského 
jsou to 3 asistenti pedagoga. 
Základní školy (3113) – hodnota par. se navyšuje o 1 484 tis. Kč, opět formou 
navýšení příspěvků na činnost obou základních škol.  
V případě ZŠ J. A. Komenského se jedná o 210 tis. Kč na Prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže a 100 tis. Kč na 3 asistenty pedagoga na období 1 – 8/2018.  
ZŠ Kostelní požaduje 150 tis. Kč na 3 asistenty pedagoga na celý rok, dále 95,584 
tis. Kč na stavební úpravy a dále 928,329 tis. Kč na pronájmy.  
Činnost muzeí a galerií (3315) – navýšení par. o 135 tis. Kč formou příspěvku 
městského muzea, výdaje na rekonstrukci hasičské stříkačky. 
Sportovní zařízení (3412) - navýšení par. o 166 tis. Kč formou příspěvku Čelákovické 
sportovní, výdaje na průtokoměr bazénu, čerpadla a dveře haly Vikomt, prodloužení 
provozu kluziště a další akce. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se v kapitálových výdajích 
snižuje o 50 tis. Kč, částka se přesouvá na par 3716. 
Monitoring ochrany ovzduší (3716) – hodnota par. se navyšuje o 50 tis. Kč na měření 
polyaromátů PAU. 
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – hodnota par se navyšuje o 1 000 tis. Kč, 
je nutné navýšit výdaje na odvoz separovaného a komunálního odpadu. 
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (4359) – hodnota par. se navyšuje o 
22 tis. Kč, jedná se opravy domku J. H. Zdroj je příspěvek na opatrovnictví. 
Požární ochrana (5512) – hodnota par. se zvyšuje o 180 tis. Kč – na PD na přístavbu 
garáže hasičské zbrojnice.   
Volba prezidenta republiky (6118) – hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč zejména a 
odměny a občerstvení, volby byly dvoukolové. 
Činnost místní správy (6171)  - hodnota par. se snižuje o 6 500 tis. Kč v oblasti 
kapitálových výdajů.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 6 008,75881 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3.   
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2018 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 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 2018 č. 1 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 1 
 

 

 

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 

 


