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       V Čelákovicích dne 10. 6. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
13/2020 DNE 24. 6. 2020 
 
Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření - změna č. 6 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Převážná většina změn v příjmech i výdajích rozpočtu reaguje na propad daňových 
příjmů, které jsou důsledkem opatřeních přijatých v počátku pandemie. 
Předpokládané snížení daňových příjmů reagující na tuto skutečnost je ve výši 
46 180 tis. Kč, kterou pro město Čelákovice kvantifikovala společnost City finance, 
jejíž služby město pravidelně využívá. O tuto hodnotu jsou sníženy výdaje. 
 
Příjmy rozpočtu 
Daně z příjmů fyzických osob ze ZČ (1111) – hodnota položky se snižuje o 9 540 tis. 
Kč.  
Daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) - hodnota položky se snižuje o 720 tis. 
Kč.  
Daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113) - hodnota položky se 
snižuje o 1 060 tis. Kč.  
Daně z příjmů právnických osob (1121) - hodnota položky se snižuje o 13 950 tis. Kč.  
Daň z přidané hodnoty (1121) – hodnota položky se snižuje o 20 910 tis. Kč.  
 
Sportovní zařízení (3412) – hodnota par. se snižuje o 66 tis. Kč, jedná se o úlevu na 
nájemném sauny a zařízení v Záluží.  
 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se 
snižuje o 1 040, 41189 tis. Kč – jedná se o dotaci na zateplení domu č. p. 1645 – 48, 
skutečná výše dotace je 4 918,01955 tis. Kč.    
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Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se snižuje o 1 500 
tis. Kč (chodník J. A. Komenského).  
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se snižuje o 5 000 tis. Kč – 
předpokládaná hodnota investice kanalizace v Záluží, která bude fakturovaná v roce 
2021.  
Předškolní zařízení (3111) - hodnota par. se snižuje o 400 tis. Kč – příspěvek pro MŠ 
Přístavní – tato část bude čerpaná z rezervního fondu školy.  
Základní školy (3113) - hodnota par. se snižuje o 25 300 tis. Kč. Z toho je 300 tis. Kč 
snížení příspěvku pro ZŠ Kostelní (tato část bude čerpaná z rezervního fondu školy), 
25 000 tis. Kč je hodnota hřiště u ZŠ J. A. Komenského, které se zatím nebude 
realizovat.   
Základní umělecká škola (3231) - hodnota par. se snižuje o 70 tis. Kč – příspěvek pro 
ZUŠ – tato část bude čerpaná z rezervního fondu školy. 
Činnosti knihovnické (3314) – hodnota par. se snižuje o 100 tis. Kč – příspěvek pro 
městskou knihovnu – tato část bude čerpaná z rezervního fondu.   
Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 
(3326) - hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč – dokumentace pro podání žádosti o 
dotaci. 
Zájmová činnost v kultuře (3392) - hodnota par. se snižuje o 7 950 tis. Kč – 
rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě.  
Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se snižuje o 50 tis. Kč – příspěvek pro 
Čelákovickou sportovní, tato část bude čerpaná z rezervního fondu.   
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se snižuje o 200 tis. Kč. 
Z toho 100 tis. Kč na údržbu dětských hřišť a 100 tis. Kč snížení příspěvku pro 
MDDM, tato část bude čerpaná z rezervního fondu. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se snižuje o 1 150 tis. Kč - 
hřiště pro psy.  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) - hodnota par. se snižuje o 399 tis. Kč, z 
toho 200 tis. Kč městský mobiliář (pol. 5137), 199 tis. Kč nákup služeb (pol. 5169). 
Ekologická výchova a osvěta (3792) - hodnota par. se snižuje o 101 tis. Kč (pol. 
5169). 
Pečovatelská služba (4351) – hodnota par. se zvyšuje o 31 tis. Kč – prověrka 
hospodaření (pol. 5169).  
Městská policie, kamerový systém (5311) - hodnota par. se snižuje celkem o 500 tis. 
Kč na položkách 5001, 5021, 5031, 5032, 5132, 5137, 5156, 5167, 5361. 
Požární ochrana (5512) - hodnota par. se snižuje celkem o 250 tis. Kč na položkách 
5132, 5156, 5167, 5169, 5171. 
Zastupitelstva obcí (6112) - hodnota par. se snižuje celkem o 1 098 tis. Kč na 
položkách 5023, 5031, 5032.  
Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se snižuje celkem o 1 340 tis. Kč na 
položkách 5011, 5031, 5032.  
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 2 
089,23440 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3. 1. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2020 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 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 2020 č. 6 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 6 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 6 

 
 

 
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 

 



Rozpočtové opatření 
Změna č. 6

Rozpočet 2020
Příloha č. 1

Příjmy
paragraf položka text úprava 

tis. Kč
pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Daňové p ríjmy
1111
1112
1113
1121
1211

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daně z příjmů fyzických osob ze SVČ
daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
daně z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty

-46 180.00
-9 540,00 

-720,00 
-1 060,00 

-13 950,00 
-20 910,00

49 800,00 
900,00 

4 100,00 
38 300,00 
96 000,00

40 260,00 
180,00 

3 040,00 
24 350,00 
75 090,00

Nedaňové
3412

příjmy
sportovní zařízení

-66.00
-66,00 266,00 200,00

Transfery
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu

-1 040,41189
-1 040,41189 44 420,61870 43 380,20681

Výdaje

kontrolní součet -47286.41189

paragraf třída
položka

ORJ text úprava 
tis. Kč

pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Doprava
2219

6xxx
ostatní záležitosti pozemních komunikací
ostatní záležitosti pozemních komunikací

-1 500.00
-1 500,00 
-1 500,00

10 520,00
9 590,00

9 020,00
8 090,00

Vodní hos
2321

sodářství

6xxx
odvádění a čištění odpadních vod
odvádění a čištění odpadních vod

■5 000,00
-5 000,00
-5 000,00

170 415,00
125 356,00

165 415,00
120 356,00



paragraf třída
položka

ORJ text úprava 
tis. Kč

pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Vzdělávár
3111

lí

5331
předškolní zařízení
MŠ Přístavní příspěvek

-25 770.0C
-400,00
-400,00

5 662,00 
1 400,00

5 262,00
1 000,00

3113
5331
6xxx

základní školy
ZŠ Kostelní příspěvek
základní školy

-25 300,00
-300,00 

-25 000,00

166102,00
4 000,00 

157 144,00

140 802,00
3 700,00 

132 144,00

3231
5331

základní umělecká škola
základní umělecká škola

-70,00
-70,00

675.00
630.00

605.00
560.00

Kultura
3314

5331
činnosti knihovnické
činnosti knihovnické příspěvek

-8 030.00
-100,00
-100,00

5 557,00
5 224,00

5 457,00
5 124,00

3326
5xxx

zachování a obnova hodnot míst., kult. a hist, povědomí
zachování a obnova hodnot míst, kult a hist povědomí

20,00
20,00

20,00
20,00

40,00
40,00

3392
6xxx

zájmová činnost v kultuře
zájmová činnost v kultuře

-7 950,00
-7 950,00

12 970,00 
8 000,00

5 020,00
50,00

Tělovýcho
3412

va a zájm.

5331

činnost
sportovní zařízení
sportovní zařízení příspěvek

-250.00
-50,00
-50,00

3 833,00 
3 450,00

3 783,00
3 400,00

3421
5xxx
5331

využití volného času dětí a mládeže
využití volného času dětí a mládeže 
využiti volného času dětí a mládeže

-200,00
-100,00
-100,00

4 071,00
392,00 

2 820,00

3 871,00
292,00

2 720,00

Bydlení, k( 
3639

>munální s

6xxx

užby, úzernní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj

-1 150.00
-1 150,00
-1 150,00

30 092,00
2 200,00

28 942,00
1 050,00

Ochrana ž 
3745

votního pr

5xxx

ostředi
péče 0 vzhled obcí a veřejnou zeleň
oéče 0 vzhled obcí a veřejnou zeleň

■500.00
-399,00
-399,00

3 530,00
3 530,00

3131,00
3131,00



paragraf třída
položka

ORJ text úprava 
tis. Kč

pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

3792 ekologická výchova a osvěta -101,00 140,00 39,00
5xxx ekologická výchova a osvěta -101,00 140,00 39,00

Sociální věcí 31,00
4351 pečovatelská služba 31,00 5 334,00 5 365,00

5xxx pečovatelská služba 31,00 2 684,00 2 715,00

Bezpečnost státu a právní ochrana -750.00
5311 bezpečnost a veřejný pořádek -500,00 10 360,00 9 860,00

5xxx bezpečnost a veřejný pořádek -500,00 10 360.00 9 860,00

5512 požární ochrana -250,00 8 238,00 7 988,00
5xxx požární ochrana -250,00 1 188,00 938,00

Všeobecná veřejná s )ráva -2 438.00
6112 zastupitelstva obcí -1 098,00 6 034,00 4 936,00

5xxx zastupitelstva obcí -1 098,00 6 034,00 4 936,00

6171 činnost místní správy -1 340,00 52 329,00 50 989,00
5xxx činnost místní správy -1 340,00 43 979,00 42 639,00

Ostatní činností -1 929.41189
6409 5xxx ostatní činnosti -1 929,41189 4 018,64629 2 089,23440

kontroini součet 
Kontrolní číslo

-47 286.41189 
0,00000



Změna č.

Příjmy

Rozpočet 2020 - rozpis

informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 6
Příloha č. 2

paragraf položka orj text úprava 
tis, Kč

pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Daňové příjmy -46 180.00 189 100,00 142 920.00
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -9 540,00 49 800.00 40 260,00
1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti -720,00 900,00 180,00
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou -1 060,00 4 100.00 3 040,00
1121 daň z příjmů právnických osob -13 950,00 38 300,00 24 350,00
1211 daň z přidané hodnoty -20 910.00 96 000,00 75 090,00

Nedaňové příjmy -66,00
3412 sportovní zařízení

2132 příjmy z pronájmu -66,00 266,00 200,00
sauna -51,00 204,00 153,00
hňště v Záluží -15,00 62,00 47,00

Transfery -1 040.41189
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -1 040,41189 44 420,61870 43 380,20681

č.p. 1645 - 48 -1 040,412 5 958,43144 4 918,01955

kontrolní součet -47 286.41189

Výdaje
paragraf položka orj text úprava 

tis. Kč
pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Doprava
2219

6121
ostatní záležitosti pozemních komunikaci
budovy, stavby

chodník J. A. Komenského

-1 500.00

-1 500,00 
-1 500,00

9 590,00 
1 500,00

8 090,00 
0,00



paragraf položka orj text úprava 
tis. Kč

pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Vodní hospodářství -5 000.00

2321 odvádění a čištěni odpadních vod
6121 budovy, stavby -5 000,00 124 966,00 119 966,00

Záluží kanalizace -5 000,00 52 750,00 47 750,00

Vzdělávání -25 770,00

3111 předškolní zařízení - MŠ Přístavní
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím -400,00 1 400,00 1 000,00

3113 základní školy ZS J. A. Komenského
6121 budovy, stavby hřiště -25 000,00 26 000,00 1 000,00

3113 základní školy ZS Kostelní
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím -300,00 4 000,00 3 700,00

3231 základní umělecká škola
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím -70,00 630,00 560,00

Kultura, církve a sdělovací prostředky -8 030.00
3314 městská knihovna

5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím -100,00 5 224,00 5 124,00

3326 zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a hist, povědomí
5169 nákup služeb 20,00 20,00 40,00

3392 zájmová činnost v kultuře
6121 budovy, stavby elektroinstalace KD -7 950,00 8 000,00 50,00

Tělovýchova a zájmová činnost -250.00
3412 sportovní zařízení Čelákovická sportovní

5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím -50,00 3 450,00 3 400,00

3421 využití volného času dětí a mládeže
5171 opravy a údržba -100,00 100,00 0,00
5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím MDDM -100,00 2 820,00 2 720,00



paragraf položka orj text úprava 
tis. Kč

pův,stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj -1 150,00

3639 komunální služby a územní rozvoj
6121 budovy, stavby -1 150,00 1 200,00 50,00

Ochrana životního prostředí -500,00
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5137 dhdm -200,00 300,00 100,00
5169 nákup služeb -199,00 3 100,00 2 901,00

projekty -199,00 300,00 101,00

3792 ekologická výchova a osvěta
5169 nákup služeb -101,00 120,00 19,00

Sociální s užby a pomoc 31,00
4351 pečovatelská služba

5169 nákup služeb 31,00 0,00 31,00

Bezpečnost a veřejný pořádek -500,00
5311 městská policie, kamerový systém

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru -276,00 6 729,00 6 453,00
5021 OOV -27,00 78,00 51,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení -70,00 1 683,00 1 613.00
5032 pojistné na zdrav, zabezpečení -27,00 606,00 579,00
5132 ochranné pomůcky -15,00 30,00 15,00
5137 dhdm -35,00 90,00 55,00
5156 PHM -25,00 200,00 175,00
5167 školení, vzdělávání -20,00 80,00 60,00
5361 nákup kolků -5,00 10,00 5,00

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém -250,00
5512 požární ochrana

5132 ochranné pomůcky -50,00 60,00 10,00
5156 PHM -20,00 110,00 90,00
5167 školení, vzdělávání -30,00 30,00 0,00
5169 nákup služeb -50,00 100,00 50,00
5171 opravy a údržba -100,00 160,00 60,00



paragraf položka orj text úprava 
tis. Kč

pův.stav 
tis. Kč

nový stav 
tis. Kč

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany -2 438.00
6112 zastupitelstva obcí

5023 odměny členů zastupitelstev -969,00 4 484,00 3 515,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení -75,00 433,00 358,00
5032 pojistné na zdrav, zabezpečení -54,00 335,00 281,00

6171 činnost místní správy
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru -1 000,00 23 581,00 22 581,00
5031 pojistné na soc. zabezpečení -250,00 5 989,00 5 739,00
5032 pojistné na zdrav, zabezpečení -90,00 2 156,00 2 066,00

Ostatní činnost -1 929,41189
6409 ostatní činnost

5901 nespecifikované rezervy -1 929,41189 4 018,64629 2 089,23440
Kontrolní součet 
kontrolní číslo

-47 286.41189 
0,00000
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