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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. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
10/2019 DNE 11. 12. 2019 
 
Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 14 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113) - plánovaná hodnota pol. se 
upravuje na výši 3 840 tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) – plánovaná hodnota pol. se 
upravuje na výši 470 tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 
Poplatek z ubytovací kapacity (1345) - plánovaná hodnota pol. se upravuje na výši 
122 tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 
Dílčí daň z technických her (1385) - plánovaná hodnota pol. se upravuje na výši 4078 
tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 
 
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví (2169) – plánovaná hodnota par. se zvyšuje 
o 20 tis. Kč – jedná se o sankční platby. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 218 
tis. Kč, z toho 5 tis. Kč sankční platby a 213 tis. Kč příspěvky na přípojky v Záluží. 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) - plánovaná hodnota par. se 
zvyšuje o 100 tis. Kč – jedná se o reklamu v ZMČ. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 6,7 tis. Kč – 
vratka dotace z rozpočtu města. 
Ostatní tělovýchovná činnost (3419) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 14,343 
tis. Kč – vratka dotace z rozpočtu města. 
Komunální služby (3639)  - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 1 tis. Kč. Jedná se o 
prodej čísel popisných. 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725) -  plánovaná hodnota par. 
se zvyšuje o 116 tis. Kč – jedná se o příjmy za tříděný odpad o Ekokomu. 
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Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 5 tis. Kč 
– jedná se o úhradu nákladů řízení KVP. 
Činnost místní správy (6171) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 7 tis. Kč – jedná 
se o úhrady energií a nákladů řízení. 
Komunální služby (3639) - kapitálové příjmy - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 
786 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků. 
 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu (4116) - hodnota pol. se zvyšuje 
o 2 106,607 tis. Kč, z toho dotace pro SDH 37,9 tis. Kč a 778,677 tis. Kč (šablony) 
pro MŠ Rumunská, 717,268 tis. Kč pro MŠ J. A. Komenského a 572,762 tis. Kč pro 
MŠ Přístavní.  
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – hodnota pol. se snižuje o 1,796 tis. Kč 
– nevyčerpaná dotace pro MDDM Čelákovice, která se vrací poskytovateli.  
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) – navýšení plánované 
hodnoty pol. o 3 500 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se nemění, převádí se 3 tis. Kč z provozních výdajů na 
kapitálové – úhrada archeologického dohledu v ulici Mochovská. 
Pitná voda (2310) - hodnota par. se nemění – dochází ke snížení kapitálových výdajů 
o 2 000 tis. Kč (přivaděč v Záluží), o tuto hodnotu se navyšují nekapitálové výdaje na 
vybudování přípojek v Záluží – Cihelně, a opravy přípojek v ulicích S. K. Neumana a 
Br. Čapků. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se nemění – dochází ke 
snížení kapitálových výdajů o 2 600 tis. Kč (stoka v Záluží), o tuto hodnotu se 
navyšují nekapitálové výdaje na vybudování přípojek v Záluží – Cihelně, a opravy 
přípojek v ulicích S. K. Neumana a Br. Čapků. 
Předškolní zařízení (3111) - hodnota par. se zvyšuje o 2 142 
707 tis. Kč. V této částce je obsaženo snížení příspěvku MŠ Přístavní o 125 tis. Kč, 
převod dotace „šablony“ MŠ Rumunská (778,677 tis. Kč), MŠ J. A. Komenského 
(717,268 tis. Kč), MŠ přístavní (572,762 tis. Kč) a navýšení příspěvku MŠ J. A. 
Komenského o 199 tis. Kč (74 tis. Kč + 125 tis. Kč – na úhradu obědů pro MŠ 
Sluníčko, která je pracoviště MŠ Přístavní). 
Základní školy (3113) - hodnota par. se zvyšuje o 221 tis. Kč. Z toho je 200 tis. Kč na 
opravu střechy ZŠ J. A. Komenského a 21 tis. Kč na zvýšení příspěvku pro tuto školu 
na projekt Edison. 
Základní umělecká škola (3231) - hodnota par. se zvyšuje o 170 tis. Kč. V této částce 
je obsaženo snížení výdajů na opravy ve škole o 180 tis. Kč a současně zvýšení 
příspěvku ZUŠ o 350 tis. Kč na projekt V4x4 in music education 
Činnosti knihovnické (3314) - hodnota par. se snižuje o 120 tis. Kč – jedná o snížení 
příspěvku na vlastní žádost. 
Činnosti muzeí a galerií (3315) – hodnota par. se nemění – dochází ke snížení 
příspěvku na činnost muzea o 60 tis. Kč a současně o převod 60 tis. Kč formou 
investičního transferu do fondu investic na repliku ideální podoby vikinského meče. 
Záležitosti kultury (3319) - hodnota par. se zvyšuje o 150 tis. Kč – navýšení výdajů na 
kulturní akce zajišťované odborem OŠIK. 
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Ostatní záležitosti kultury (3399) - hodnota par. se snižuje o 130 tis. Kč. 
Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se zvyšuje o 500 tis. Kč – navýšení výdajů 
na opravy sauny – ochlazovací bazének, přepadová nádrž a čerpadlo, podlahové 
vytápění u bazénku, stavební práce pro osazení bazénku, výroba a osazení  okna, 
revize el . zařízení, revize a oprava hromosvodu. 
Ostatní tělovýchovná činnost (3419) - hodnota par. se zvyšuje o 265 tis. Kč – dotace 
z rozpočtu města – z toho 250 tis. Kč pro TJ Spartak. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se snižuje o 1 961,796 tis. 
Kč. Z toho snížení dotace na pro MDDM Čelákovice o 1,796 tis. Kč a snížení 
investičních výdajů na LT Miličín o 1 960 tis. Kč. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 4 190,843 tis. 
Kč, z toho 3 785,843 tis. Kč na navýšení příspěvku TS Čelákovice na práce nad 
rámec schváleného rozpočtu a 450 tis. Kč na hřiště pro psy.  
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) - hodnota par. se snižuje o 550 tis. Kč. 
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) – hodnota par. se zvyšuje o 30 tis. Kč a 
současně se převádí 130 tis. Kč z kapitálových výdajů na provozní na nákup 3 ks 
defibrilátorů.  
Zastupitelstva obcí (6112) - hodnota par. se zvyšuje o 855 tis. Kč. Z toho 615 tis. Kč 
na odměny zastupitelům města, 85 tis. Kč na pojistné na sociální zabezpečení, 55 
tis. Kč na pojistné na zdravotní zabezpečení a 100 tis. Kč na nákup služeb. 
Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se zvyšuje o 550 tis. Kč. Z toho 200 tis. 
Kč na dhdm (pol. 5137) v souvislosti s rekonstrukcí podatelny, 350 tis. Kč je na 
posílení pol. 5169. 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (6310) - hodnota par. se zvyšuje o 20 
tis. Kč na vedení účtů. 
Pojištění funkčně nespecifikované (6320) - hodnota par. se zvyšuje o 4 tis. Kč – 
pojištění majetku města. 
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na 
hodnotu 3 204,25563 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 2. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2019 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 12/2019/3. 3. 2 z 11. 6. 2019 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 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. 14 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 14 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 14 

 
 

 
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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