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Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/25/2/2017 
 
  
Přijaté usnesení: 

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 10, uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 2/2017. 
 
  



Rozpočtová změna č. 1 

+ příjmy - výdaje 

1122 15.400.000 Kč 6399-5362 15.400.000 Kč 

Město, jako každá právnická osoba, má za povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání 
z příjmu právnických osob. Toto daňové přiznání za rok 2016 bylo podáno v řádném termínu. 
Vypočtená daň se nepřevádí do státního rozpočtu, ale je v plné výši příjmem obce. Bude 
provedeno proúčtování daně ve výdajích (6399-5362) a v příjmech (1122). Za rok 2016 byla 
mnohonásobně vyšší daň než v minulých letech, a to z důvodu, že město mělo v tomto roce 
příjmy z prodeje bytových jednotek. Dle daňového přiznání je daň vyměřena na částku 
17.593.620 Kč. V rozpočtu se počítalo s částkou 2.200.000 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet 
o částku 15.400.000 Kč.  

Rozpočtová změna č. 2 

+ příjem + výdej 
1334 20.000 Kč 6409-5901 20.000 Kč 

Město obdrželo podíl na odvodu za odnětí zemědělské půdy. Tato částka bude zařazena do 
rozpočtu města na rezervu. 

Rozpočtová změna č. 3 

+ příjem + výdej 
3399-2111 250.000 Kč 3399-5169  200.000 Kč 
  3399-5139 41.000 Kč 
  6112-5229 9 000 Kč 

Rozpočet je upraven o částku, která odpovídá příjmu za vstupné, vybrané na akcích již 
uskutečněných, a předpokládanému příjmu ze vstupného za další období. Příjmy budou 
použity ve výdajích na kulturu a na členský příspěvek do Svazu měst a obcí (pol. 5229). 

Rozpočtová změna č. 4 
+ příjem + výdej 
6171-2322 30.000 Kč 3631-5169 30.000 Kč 

Příjem z pojistné události bude upraven na služby na veřejné osvětlení – revize sloupů. 

Rozpočtová změna č. 5  

+ příjem + výdej 
6402-2223 200 Kč 6402-5366   17.300 Kč 
6402-2226 31.800 Kč 6409-5901 14.700 Kč 

Město v letošním roce v rámci vyúčtování s Krajským úřadem Pardubického kraje obdrželo 
příjmy z let minulých, a to za poskytování příspěvku na dopravní obslužnost (133 Kč). Dále 
obec Rokytno uhradila fakturu za veřejnoprávní služby, poskytované městskou policií v roce 
2016. Částka 17.300 Kč bude upravena ve výdajové části rozpočtu - vratka finančních 
prostředků na základě vyúčtování voleb 2016 a zbývající část 14.700 Kč bude převedena na 
rezervu. 

Rozpočtová změna č. 6 

+ příjem + výdej 
3612-3112 750.000 Kč 3612-5169 620.000 Kč 
  6409-5901 130.000 Kč 

V rozpočtu na rok 2017 se předpokládal příjem z prodeje bytů ve výši 2.500.000 Kč. 
V současné době je příjem z prodeje bytů ve výši 3.250.000 Kč. Rozdíl ve výši 750.000 Kč 
navrhujeme použít na bytové hospodářství. Město je povinno jednotlivým sdružení vlastníků 
jednotek hradit odvod do fondu oprav a za plnění poskytovaná s užíváním bytů, které zůstaly 
ve vlastnictví města. Měsíční částka, která se poukazuje SVJ je cca 55.000 Kč. Rozpočet bude 
upraven na bytovém hospodářství o částku ve výši 620.000 Kč a částka 130.000 Kč bude 
převedena na rezervu. 

  



Rozpočtová změna č. 7 

+ příjem + výdej 
4116              UZ 13013 182.000 Kč 3639-5011      UZ 13013 140.000 Kč 
  3639-5031      UZ 13013 30.000 Kč 
  3639-5032      UZ 13013 12.000 Kč 

Město mělo od ledna 2017 do března 2017 na základě smlouvy s Úřadem práce Pardubice 
v evidenci jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Dále město v letošním roce 
uzavřelo s Úřadem práce Pardubice smlouvu, kde předmětem je poskytnutí příspěvku na 
mzdové náklady pro 3 zaměstnance a od 01.05.2017 pro 4 zaměstnance. Ke dni 31.03.2017 
obdrželo město od úřadu práce na základě městem předloženého vyúčtování dotaci ve výši 
70 tis. Kč. K 30.06.2017 přijme město dotaci ve výši 182 tis. Kč.  Vzhledem k této skutečnosti 
bude upraven rozpočet v příjmové části o výši skutečně přijaté dotace a ve výdajové části 
rozpočtu na položkách, týkajících se mzdových nákladů. Další přijaté dotace dle vyúčtování 
budou upraveny v září dle skutečnosti. 

Rozpočtová změna č. 8 

+ příjem + výdej 
4116              UZ 33063 401.000 Kč 3111-5336      UZ 13013 401.000 Kč 

Město obdrželo průtokovou dotaci od Pardubického kraje pro mateřskou školu. Dotaci město 
přijme a ihned převede na účet příspěvkové organizace. Čerpání a vyúčtování již provádí dle 
účelu organizace. 

Rozpočtová změna č. 9 

- výdej + výdej 
6409-5901 1.000.000 Kč 3631-6121 1.000.000 Kč 

Město Sezemice obdrželo ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 – 
Program EFETK doporučení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výměnu svítidel na 
sloupech veřejného osvětlení ve výši 725.433 Kč. (viz bod Modernizace svítidel veřejného 
osvětlení města Sezemice).  Celkové náklady akce jsou předpokládány v hodnotě 
1.715.924 Kč. Vlastní zdroje na akci ve výši 1 mil. Kč budou použity z rezervy.  

Rozpočtová změna č. 10 

- výdej + výdej 
6409-5901 300.000 Kč 3631-5139 300.000 Kč 

Dle rozpočtové změny č. 9 budou provedeny výměny svítidel na sloupech veřejného osvětlení. 
V rámci této akce bude provedena i výměna sloupů. Na tyto práce se dotace nevztahuje, práce 
budou provedeny z vlastních prostředků. Sloupy budou nakoupeny (pol. 5139 materiál) a 
výměnu sloupů provedou pracovníci města. Finanční prostředky na nákup sloupů v hodnotě 
300 tis. Kč budou převedeny z rezervy.  

 


