2. 3
MĚSTO ČELÁKOVICE

V Čelákovicích dne 1. 2. 2019

Zastupitelstvo města Čelákovic

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.
3/2019 DNE 13. 2. 2019
Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření - změna č. 23
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Příjmy rozpočtu
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – navýšení pol. o 1 856,03521
tis. Kč. Jedná se o převod části dotace na „Rozšíření systému odděleného sběru ve
městě Čelákovice“ – na biopopelnice. Tato dotace se podle pokynů, které v době
zařazení dotace do rozpočtu nebyly k dispozici, dělí na neinvestiční (tato větší část) a
investiční - zůstává na pol. 4216.
Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – snížení pol. o
1 856,03521 tis. Kč - převod neinvestiční části dotace na „Rozšíření systému
odděleného sběru ve městě Čelákovice“ – na biopopelnice na pol. 4116.
Výdaje rozpočtu
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se nemění.
Přehled změn je uveden v příloze 1.
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 3.
VZTAH K ROZPOČTU
Celkové příjmy ani výdaje rozpočtu 2018 se vlivem předložených rozpočtových
opatření nemění.
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MĚSTO ČELÁKOVICE
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ
Není
NÁVRH USNESENÍ
2. 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. 23 ve znění
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
PŘÍLOHY
1. Rozpočtové opatření - změna č. 23
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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