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       V Čelákovicích dne 29. 11. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

………………………………………………. 
Ing. Josef Pátek - starosta 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
10/2019 DNE 11. 12. 2019 
 
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné 
základní údaje o příjmech a výdajích. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován na období let 2021 – 2022. 
Struktura zachovává základní členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena 
na provozní výdaje a kapitálové výdaje. Uvedené hodnoty roku 2020 jsou příjmy a 
výdaje návrhu rozpočtu na rok 2020.  
 
Příjmy 

Rozhodující příjmy v obou následujících letech budou opět daňové výnosy a nájmy. 
Z daňových výnosů jsou zásadní daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a 
DPH. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech výhledu 
rozpočtu, protože se reálně neodvádí.  
Hodnoty daňových výnosů jsou použity z výpočtů společnosti Cityfinance, která se na 
tyto výpočty specializuje a město si je již několik nechává u této firmy zpracovávat. 
Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu 
plnění v posledních letech.  
Poplatky za využívání přírodních zdrojů nejsou svým objemem významné, není 
předpoklad jejich nárůstu v příštích dvou letech.  
Hlavní součástí ostatních daní a poplatků je poplatek za likvidaci odpadu, který je 
plánován ve výši řádově 7 mil Kč pro rok 2020 i 2021. Hodnota poplatku je jako 
v roce 2020, tj. 612 Kč za osobu a rok.  
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Správní poplatky jsou dané zákonem č. 634/2004, Sb., o správních poplatcích, podle 
něhož je město poplatky oprávněno vybírat. Nejvýznamnější jsou z činnosti matriky a 
stavebního úřadu. 
Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her jsou příjmy z provozu heren a 
kasin, které jsou provozovány podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 
Městu jsou převáděny prostřednictvím finančního úřadu. 
 
Nedaňové příjmy jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě 
současných nájemních smluv. Nejvýznamnější položkou nájmů je nájem z vodovodů 
a kanalizací a tepelného hospodářství. Nájem z bytového fondu je součástí 
hospodářské činnosti, která je vedena mimorozpočtově.  
Jako kapitálové příjmy pro rok 2020 a 2021 jsou plánovány příjmy z prodeje 
městských bytů v Milovicích, hodnoty řádově odpovídají plánovaným příjmům v roce 
2020.  
 
Transfery - dotace. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané 
hodnoty dotace na správu a dotace od obcí. Hodnota této dotace odpovídá její výši 
z minulého roku. Dotace od obcí zahrnuje úhrady za služby městské policie a hasičů. 
Dotační příjem převody z vlastních fondů hospodářské činnosti je posílením příjmů 
rozpočtu a je plně na rozhodnutí města, jakou výši pro každý rok určí. Pro oba roky 
jsou tyto převody plánovány v přibližně poloviční hodnotě, protože se předpokládá 
intenzivní čerpání v roce 2020. Převody z ostatních fondů jsou převody ze sociálního 
fondu. 
V rozpočtovém výhledu je uvedena předpokládaná investiční dotace na realizaci 
stavby parkovacího domu.   

Výdaje 
 
Výdajová část rozpočtového výhledu je členěna podle skupin na provozní a 
kapitálové výdaje. Provozní výdaje většinou vycházejí z plánovaných hodnot na rok 
2020. Tyto výdaje zajišťují činnosti městského úřadu, městské policie, organizačních 
složek a příspěvkových organizací města. Příspěvky pro příspěvkové organizace 
města tvoří významný podíl na provozních výdajích. V provozních výdajích na kulturu 
a tělovýchovu jsou zahrnuty i výdaje na dotace poskytované v rámci dotačního 
programu města. 
 
Předpokládané investiční výdaje, případně výdaje na opravy, jsou pro přehlednost 
uvedeny v příloze č. 1. Ve výhledu jsou investiční výdaje uvedeny jako kapitálové. V 
oblasti dopravy je to pro rok 2021 výstavba parkovacího domu u nádraží. V roce 
2022 jsou to především výdaje v předpokládané hodnotě 30 mil. Kč na obnovu 
komunikací v Záluží, která by měla navázat na výstavbu vodovodu a kanalizace 
v této části města. Další výdaje jsou určeny na komunikace v oblasti Jiřiny. 
V oblasti vodního hospodářství je plánovaná na oba roky  rozsáhlá akce – 
pokračování rekonstrukcí vodovodu a kanalizace především oblasti  Jiřiny a v roce 
2020 rekonstrukce vodojemu v hodnotě 30 mil. Kč. Vedle těchto dvou rozsáhlých 
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akcí bude dále prováděna výměna sekčních šoupat a uzávěrů přípojek a potřebné 
opravy na systému. Samostatně je uvedena předpokládaná hodnota rezervy, která 
vychází z nájemného Vak a jeho předpokládaného využití na obnovu vodovodů a 
kanalizací v jednotlivých letech. 
V oblasti školství je plánována rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ J. A. Komenského 
v hodnotě 20 mil. Kč. Další prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu staré 
budovy ZŠ Kostelní a dostavby objektu ZUŠ Jana Zacha v ulici U Podjezdu. 
Na oba roky jsou plánovány výdaje na rekonstrukci městského muzea.  
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost zahrnují výdaje do sportovních zařízení, 
které jsou plánovány na zateplení městského bazénu, na opravy stadionu a na 
výstavbu nové sportovní haly. Na rok 2021 je plánováno zahájení výstavby nové 
budovy pro MDDM Čelákovice. Vedle toho jsou obsaženy výdaje na příspěvky 
Čelákovické sportovní a MDDM Čelákovice a také dotace z rozpočtu města pro 
sportovní subjekty. 
V bytovém hospodářství jsou uvedeny pouze uvažované investiční výdaje, ostatní 
provozní prostředky včetně výdajů na opravy a údržbu bytového fondu jsou součástí 
hospodářské činnosti, která je vedena mimo rozpočet. Jsou plánovány rekonstrukce 
střech domů č. p. 1442 - 43 a rekonstrukce lodžií domů č. p. 1551, 1628 – 29, 
rekonstrukce domu č. p. 107 a zateplení domů č. p. 1170, 1172 – 75. 
V Jiřině bude na rekonstrukce vodovodů a kanalizací navazovat obnova veřejného 
osvětlení formou investic.  
V tepelném hospodářství jsou výdaje určeny na obnovu kotelen. 
Výdaje do oblasti komunálních služeb zahrnují především příspěvek na provoz 
technických služeb, který by měl dosáhnout hodnoty minimálně 30 mil. Kč. 
Kapitálové výdaje jsou na případný nákup potřebných pozemků.        
V oblasti životního prostředí se jedná o provozní výdaje na odvoz odpadů a na 
údržbu zeleně. 
Výdaje na sociální věci jsou především na provoz pečovatelské služby a případné 
dotace z rozpočtu města. 
Výdaje do části bezpečnost státu jsou především provozní výdaje na městkou policii 
a požární ochranu. Předpokládá se výstavba garáže v objektu hasičské zbrojnice. 
Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v rozhodující míře provozní. Jsou 
vyčleněny výdaje na opravu obvodového pláště historické budovy radnice. Finanční 
operace zahrnují v rozhodující míře odvod DPH a daň z příjmů obce, která bude 
v závislosti na příjmech z prodeje bytů v Milovicích vyšší, předpokládaná hodnota je 
stejná jako v příjmové části. Odvod DPH se předpokládá ve výši 4 mil. Kč. 

Financování  
 
Součástí této samostatné části rozpočtu je jednak zapojení zůstatků na účtech 
z předešlých let pro posílení příjmů rozpočtu a faktické vyrovnání schodkového 
rozpočtu. V roce 2021 je předpokládaná nižší hodnota zůstatků na účtech 
z předešlého roku, protože bude čerpáno více prostředků z účtu, kde je soustředěno 
nájemné z VaK.  
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Ve výdajové části jsou uvedeny jen splátky vratných částí příspěvků na budování 
infrastruktury v obytných zónách. Rozhodující většina těchto splátek byla provedena 
v uplynulých letech. Další splácení je vždy vázáno na výstavbu rodinného domu. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 4.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Vztah k rozpočtu na rok 2019 není. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 4 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na rok 2021 a 2022 ve znění 
přílohy č. 1. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022 
2. Přehled plánovaných investic 
 
 
 

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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