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       V Čelákovicích dne 18. 4. 2019 
 
 
 

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. 
4/2019 DNE 7. 5. 2019 
 
Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 5 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Daň z hazardních her (1381) – snížení hodnoty pol. o 2 900 tis. Kč na hodnotu 1100 
tis. Kč – úpravou rozpočtové skladby byla vytvořena nová pol. 1385. Výnosy 
z provozování hazardních her se tak dělí mezi stávající pol. 1381 a novou 1385. 
Celkový plánovaný výnos 4 000 tis. Kč je na základě skutečných hodnot za 1. čtvrtletí 
rozdělen mezi původní a novou pol. 
Dílčí daň z technických her (1385) – nová pol., na kterou je z pol. 1381 převedeno 2 
900 tis. Kč. 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – navýšení pol. o 2 692 tis. Kč. Jedná 
se o dotaci pro Pečovatelskou službu Čelákovice na základě veřejnoprávní smlouvy.   
Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu (4216) – navýšení pol. o 
69 747,628 tis. Kč. Jedná se o dotaci na dostavbu základní školy v Kostelní ulici.  
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – snížení par. o 4 100 tis. Kč. 
Současně je v rámci par. převedeno celkem 270 tis. Kč z kapitálových výdajů na 
výdaje provozní, na provoz cyklověže. 4 100 tis. Kč je určeno na investiční příspěvek 
ZŠ Kostelní a na navýšení příspěvku TS Čelákovice.  
Základní školy (3113) – navýšení par. o 70 947,628 tis. Kč. Z toho je 69 747,628 tis. 
Kč hodnota dotace na dostavbu školy a 1 200 tis. Kč investiční dotace na vybavení 
šaten.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 2 900 tis. Kč – jako 
příspěvek TS Čelákovice na práce vykonané nad rámec rozpočtu, např. oprava 
vjezdu u hřbitova, výměna veřejného osvětlení, přechody v ulici J. A. Komenského. 
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Pečovatelská služba (4351) - navýšení par. o 2 900 tis. Kč – hodnota dotace 
krajského úřadu. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se nemění, zůstává ve výši 1 473,48116 
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 2019 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
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 2019 č. 5 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 5 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 5 
 
 

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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