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       V Čelákovicích dne 5. 9. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

………………………………………………. 
Ing. Josef Pátek – starosta 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
7/2019 DNE 18. 9. 2019 
 
Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 11 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví (2169) – hodnota par. se navyšuje na 51 tis. 
Kč – jedná se o pokuty udělené stavebním úřadem. 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) – hodnota par. se navyšuje o 150 
tis. Kč – příjmy z reklamy v ZMČ. 
Komunální služby (3639) – navýšení par. o 400 tis. Kč – věcná břemena.    
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par se nemění, dochází 
jen k přesunu 277 tis. Kč z kapitálových výdajů (pol. 6121) do provozních výdajů (pol. 
5171) – jedná se o výdaje na opravu části chodníku ve Vašátkově ulici.  
Pitná voda (2310) – hodnota par. se snižuje o 400 tis. Kč, částka je určena na 
posílení výdajů na rekonstrukci kotelny ZUŠ. 
Předškolní zařízení (3111) – snížení hodnoty par. o 52 tis. Kč. Dochází ke zvýšení 
výdajů na opravy u MŠ J. A. Komenského, konkrétně střechy o 35 tis. Kč a současně 
se snižuje příspěvek pro tuto MŠ o 87 tis. Kč, protože tato částka byla určena na 
opravu povrchu terasy, ale současně byly z rozpočtu města provedeny opravy obou 
teras MŠ. 
Základní školy (3113) – navýšení par. o 242 tis. Kč, tato částka zahrnuje navýšení 
výdajů ZŠ J. A. Komenského o 342 tis. Kč na projektovou dokumentaci školního 
hřiště. Současně se snižují výdaje na dostavbu ZŠ Kostelní o 100 tis. Kč, které posílí 
výdaje na rekonstrukci kotelny ZUŠ.   
Základní umělecká škola (3231) - navýšení par. o 1 331 tis. Kč. Z toho je 1000 tis. Kč 
na rekonstrukci kotelny a 331 tis. Kč na opravu dlažby nádvoří ZUŠ.  
Bytové hospodářství (3612) – snížení par. o 260 tis. Kč - převod na par. 3633. 
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Nebytové hospodářství (3613) - navýšení par. na hodnotu 281 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci na úpravu č. p. 107 pro potřeby rodinného centra ROUTA.  
Veřejné osvětlení (3631) – snížení hodnoty par o 500 tis. Kč – převod na par. 3231 
na posílení výdajů na rekonstrukci kotelny ZUŠ.  
Výstavba inženýrských sítí (3633) – navýšení par. o 260 tis. Kč na přeložku NN č. p. 
1648.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 370,64216 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 2. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2019 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 2 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. 11 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 11 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 11 
 

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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