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       V Čelákovicích dne 18. 6. 2018 
 
 
 

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. 
25/2018 DNE 27. 6. 2018 
 
Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření  - změna č. 9 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – navýšení par. o 10 tis. Kč – sankční 
platba. 
Komunální služby (3639) – navýšení par. o 35 tis. Kč – navýšení nájemného 
z pozemků. 
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – navýšení par. o 14 tis. Kč – sankční 
platba.  
Finanční vypořádání z minulých let (6402) – navýšení par. o 159,612 tis. Kč – jedná 
se o doplatky dotací na volby do PČR a volbu prezidenta, které proběhly v roce 
2017. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se navyšuje o 4 028 tis. Kč, jedná se o investiční 
výdaje na komunikace Rooseveltova, Čelakovského, Sedláčkova a křižovatka 
Rooseveltova a Jungmanova. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se celkově snižuje o 
2 445 tis. Kč.  
Výdaje na opravy se snižují o 5 100 tis. Kč - převod na investiční výdaje (chodník 
Kollárova). 
Investiční výdaje se navyšují o 2 655 tis. Kč. Převod 5100 tis. Kč z oprav, snížení 
výdajů o 3 269 tis. Kč (parkoviště na Švihově, chodník U Podjezdu, lávka Vašátkova) 
a navýšení o 224 tis. Kč na TDS a přeložku.   
Provoz veřejné silniční dopravy (2221) – snížení par. o 200 tis. Kč. 
Železniční dráhy (2241) – navýšení par. o 10 tis. Kč – jedná se o dotaci SŽDC. 
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Pitná voda (2310) – hodnota par. se celkově navyšuje o 200 tis. Kč. 
Provozní výdaje se snižují o 1 050 tis. Kč -  převod z rezervy na investiční výdaje. 
Investiční výdaje se navyšují o 1 250 tis. Kč. Jedná se o generel vodovodu (1 000 tis. 
Kč), vodovod Na Švihově (1 050 tis. Kč), PD přivaděče v Záluží (- 1 000 tis. Kč), 
vodojem (200 tis. Kč) 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se celkově snižuje o 2 282 
tis. Kč. 
Provozní výdaje se snižují o 10 000 tis. Kč – zahrnuje převod 6 000 tis. Kč z oprav na 
investiční výdaje a převod z rezervy 4 884 tis. Kč (4000 tis. Kč na investice výdaje a 
884 tis. Kč na opravy). 
Investiční výdaje se navyšují o 7 718 tis. Kč (PSČOV v Jiřině 13 000 tis. Kč, hlavní 
stoka v Záluží – 9 000 tis. Kč, ČOV – technologie 3 718 tis. Kč). 
Předškolní zařízení (3111) – hodnota par. se snižuje o 71 tis. Kč.  
Základní školy (3113) – hodnota par se snižuje o 1 893 tis. Kč.  
Provozní výdaje se snižují o 77 tis. Kč, o 30 tis. Kč se zvyšuje příspěvek ZŠ Kostelní. 
Investiční výdaje se snižují o 2 000 tis. Kč (dostavba ZŠ Kostelní – 10 000 tis. Kč, 
hala Bios 8 000 tis. Kč).  
Činnost muzeí a galerií (3315) – hodnota par. se navyšuje o 200 tis. Kč – oprava 
topení.  
Záležitosti kultury (3319) - hodnota par. se navyšuje o 600 tis. Kč – kulturní akce, 
propagace. 
Zájmová činnost v kultuře (3392) – hodnota par. se snižuje o 378 tis. Kč. 
Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se snižuje o 55 tis. Kč (Bazén – 355 tis. Kč, 
hřiště Záluží 300 tis. Kč). 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) - hodnota par. se zvyšuje o 1 621,3 tis. 
Kč, z toho dotace pro MDDM 68,3 tis. Kč, navýšení investičních výdajů o 1 553 tis. 
Kč (dětská hřiště – 447 tis. Kč, LT Miličín 2 000 tis. Kč) 
Ostatní zájmová činnost a rekreace (3429) – snížení hodnoty par. o 500 tis. Kč. 
Prevence před drogami (3541) – navýšení hodnoty par. o 250 tis. Kč na pokračování 
projektu od září do prosince 2018 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se snižuje o 2 607 tis. Kč.  
Veřejné osvětlení (3631) – hodnota par se navyšuje o 2 250 tis. Kč -  VO Na Švihově 
250 tis. Kč a VO Jiřina 2 000 tis. Kč. 
Územní plánování (3635) – navýšení par o 86 tis. Kč – územní plán. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639)  - hodnota par. se zvyšuje o 2 264 tis. Kč – 
výdaje na nákup pozemků (2 000 tis. Kč) a garáží. 
Činnost místní správy (6171) – hodnota par. se navyšuje o 832 tis. Kč – nové kotle 
654 tis. Kč a sanace obvodové zdi č. p. 1650.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3 100,47481 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 4   
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2018 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 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. 9 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 9 
 
 
 

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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