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       V Čelákovicích dne 9. 10 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. 
8/2019 DNE 23. 10. 2019 
 
Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 12 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) – hodnota pol. se navyšuje na 330 
tis. Kč. 
Poplatek z ubytovací kapacity (1345) - hodnota pol. se navyšuje na 85 tis. Kč. 
 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se navyšuje na 129 tis. Kč 
– jedná se příspěvky na přípojky v Záluží. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – hodnota par. se navyšuje o 47,5305 tis. Kč – 
vratky dotací z rozpočtu města. 
Komunální služby (3639) – navýšení par. o 16 tis. Kč – pojistné plnění za zaplavenou 
strojovnu vodních prvků na náměstí. 
Požární ochrana (5512) – hodnota par. se snižuje o 2 000 tis. Kč na 0 Kč – v tomto 
roce nebude realizován prodej cisterny SDH. 
 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (4111) – 
navýšení hodnoty pol. – přijatých dotací o 33, 075 tis. Kč na sčítání lidu, domů a 
bytů. 
Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se snižuje 
o 5 958,4314 tis. Kč, dotace na rekonstrukci domu č. p. 1645 – 48 bude vyplacena až 
v roce 2020. 
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Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par se snižuje o 1 500 tis. Kč. Plánovaná investice se 
v tomto roce nerealizuje.   
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se snižuje o 7000 tis. Kč – 
jedná se o částku, která bude fakturována v roce 2020. 
Základní školy (3113) – snížení par. o 3 492 tis. Kč, tato částka zahrnuje navýšení 
výdajů na opravy ZŠ J. A. Komenského o 250 tis. Kč, aby bylo možné opravit střechu 
školy v celkové hodnotě 371 tis. Kč, navýšení příspěvku ZŠ J. A. Komenského o 258 
tis. Kč, které jsou určeny na výjezd pedagogů ve výši 208 tis. Kč a na vyčištění okapů 
a svodů ve výši 50 tis. Kč a současně snížení výdajů na rekonstrukci haly Bios o 
4000 tis. Kč, tyto výdaje budou vynaloženy v roce 2020.   
Sportovní zařízení (3412) - navýšení par. o 75,5 tis. Kč formou navýšení příspěvku 
Čelákovické sportovní na akci Festival sportu.  
Veřejné osvětlení (3631) – hodnota par. se nemění, pouze se převádí 38 tis. Kč 
z provozních výdajů do výdajů kapitálových.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 3 954,35209 tis. Kč – 
z toho je 2 954,35209 navýšení příspěvku TS Čelákovice na pokrytí ztráty 
z předchozích let dle usnesení RM č. 12/2019/3. 3. 2 z 11. 6. 2019 a 1 000 tis. Kč je 
rovněž určen pro TS Čelákovice jako příděl do fondu investic na budoucí nákup 
zametacího stroje. 
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) - navýšení par. o 500 tis. Kč na navýšení mezd 
městské policie, protože přibylo 5 strážníků během roku.  
Požární ochrana (5512) – snížení hodnoty par o 3 000 tis. Kč, nákup CAS 
s podporou dotace se bude realizovat v roce 2020.  
Činnost místní správy (6171) – navýšení par. o 193 tis. Kč, z toho je 17 tis. Kč určeno 
na výdaje spojené s pořízením nového ekonomického software a 176 tis. Kč je na 
pamětní desky k výročí 17. listopadu.   
Pojištění funkčně nespecifikované (6320) – navýšení par. o 7 tis. Kč – zvýšení 
pojistné částky vyvolané pojištěním cyklověže. 
Ostatní finanční operace (6399) – navýšení par. o 2 000 tis. Kč – navýšení odvodů 
DPH. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 885,15563 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. 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 12/2019/3. 3. 2 z 11. 6. 2019 
 
 
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. 12 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 12 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 12 

 
 

 
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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