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       V Čelákovicích dne 19. 3. 2018 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

Ing. Josef Pátek - starosta 
 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4. 4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
24/2018 DNE 28. 3. 2018 
 
Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření  - změna č. 4 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – navýšení par. o 50 tis. Kč – příspěvky na 
přípojky v Záluží uhrazené v roce 2018. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – navýšení par. o 24,152 tis. Kč – vratky 
nevyčerpaných dotací od 4 subjektů. 
Ostatní tělovýchovná činnost (3419) – navýšení par. o 49,500 tis. Kč – vratka dotace.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 11 tis. Kč – jedná se o 
úhrady el. energie na náměstí za rok 2017. 
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se navyšuje o 4 000 
tis. Kč. Navýšení je v částce 2 000 tis. Kč na akci „Chodník Kollárova“. Na parkoviště 
Na Švihově je navýšení 3 000 tis. Kč, na lávku v ulici Vašátkova je navýšení 500 tis. 
Kč, lávka v areálu MDDM není 100% připravena – snížení o 1 500 tis. Kč.  
Pitná voda (2310) – hodnota par. se snižuje o 2 500 tis. Kč na akci vodovodní 
přivaděč v Záluží vzhledem k pozdějšímu zahájení.  
Odpadní voda (2321) – hodnota par. se snižuje o 1 500 tis. Kč na akci stoka v ul. M. 
Maška – akce bude provedena až po celkové rekonstrukci vodovodů a kanalizací 
v Jiřině.   
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se snižuje o 7 500 tis. Kč, rekonstrukce 
střech č. p. 1442 – 1443 o 3 500 tis. Kč, rekonstrukce lodžií o 4 000 tis. Kč. 
Lokální zásobování teplem (3634) – hodnota par. se zvyšuje o 8 000 tis. Kč na 
rekonstrukci kotelny K 20. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 

4. 4. 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 2 
 

Komunální služby a územní rozvoj (3639)  - hodnota par. se snižuje o 500 tis. Kč – 
výdaje na nákup pozemků. 
Požární ochrana (5212) – hodnota par. se navyšuje o 171 tis. Kč na pořízení nových 
dýchacích přístrojů pro SDH.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 5 162,41081 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4. 4   
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2018 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4. 4 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. 4 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 4 
 
 
 

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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