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       V Čelákovicích dne 14. 6. 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. 
5/2019 DNE 26. 6. 2019 
 
Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 7 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Daně z příjmů právnických osob za obce (1122) – navýšení hodnoty pol. o 3 293 tis. 
Kč na hodnotu 17 477 tis. Kč – na základě daňového přiznání daně z příjmů za rok 
2018. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. je stanovena na 25 000 tis. Kč – první 
část příjmů za prodané byty v Milovicích. 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – navýšení pol. o 14 tis. Kč. Jedná se o 
dotaci pro MDDM Čelákovice na atletický čtyřboj.   
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par se nemění, ale 
dochází ke změně investičních akcí. Nově je zařazena rekonstrukce chodníků v ulici 
Rooseveltova a Mochovská ve výši 3 500 tis. Kč a výdaje na lávky přes čelákovický 
potok se dle SOD zvyšují o 1 720 tis. Kč na hodnotu 4 720 tis. Kč. Vše je na úkor 
akce chodník  U Podjezdu.  
Základní školy (3113) – navýšení par. o 10 000 tis. Kč, které jsou určeny na 
rekonstrukci haly Bios. Současně je proveden přesun z kapitálových výdajů ve výši 
1 200 tis. Kč do provozních výdajů. Jedná se o již schválený příspěvek na pořízení 
vybavení šaten.  
Základní umělecká škola (3231) - navýšení par. o 1 000 tis. Kč na novou 
vzduchotechniku školy. 
Činnosti knihovnické (3314) – navýšení par. o 250 tis. Kč na výměnu oken a instalaci 
mříží v městské knihovně. 
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Sportovní zařízení (3412) - navýšení par. o 1 500 tis. Kč jako dotace spolku Prague 
Panthers – juniors, z. s.  na rekonstrukci kabin a hřiště. Spolek má areál v pronájmu. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – navýšení par. 2 014 tis. Kč, z toho je 14 
tis. Kč dotace pro MDDM Čelákovice a 2 000 tis. Kč jsou určeny na rekonstrukci LT 
Miličín. 
Veřejné osvětlení (3631) – snížení hodnoty par o 1 000 tis. Kč, jedná se o výdaje na 
realizaci rekonstrukce VO v ulici J. A. Komenského – bylo provedeno v rámci činnosti 
TS Čelákovice. 
Lokální zásobování teplem (3631) – navýšení par. o 12 700 tis. Kč na rekonstrukci 
technologie kotelny K 50 a výměníků tepla.  
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – navýšení par. o 200 tis. Kč na pořízení 
velkoobjemových kontejnerů pro TS Čelákovice. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) - navýšení par. o 1 800 tis. Kč na údržbu 
zeleně. 
Činnost místní správy (6717) -  snížení hodnota par. o 6 000 tis. Kč, nebude 
realizován nákup organizačního a účetního software. 
Ostatní finanční operace (6399) – navýšení par. o 3 293 tis. Kč – daň z příjmů 
právnických osob za obce za rok 2018. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3 434,43716 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. 7 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
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PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 7 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 7 
 
 

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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