Město Sezemice

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 2/2019

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE
V ROCE 2019
Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 11.04.2019 usn. č Z/17/2/2019
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 2/2019.

Rozpočtová změna č. 1
Příjmy

0

Výdaje
6409 – 5901

-

0
685.000 Kč

3113 - 5171

+

685.000 Kč

Z důvodu havarijního stavu byla provedena v Základní škole Sezemice oprava podhledů
tělocvičny a oprava střechy přístřešku v hodnotě 285 tis. Kč. Dále město po dohodě
s ředitelem základní školy provede v období prázdnin výměnu oken a dveří v jídelně školy
v hodnotě 400 tis. Kč. Navrhujeme upravit rozpočet z rezervy o celkovou částku 685 tis. Kč.
Rozpočtová změna č. 2
Příjmy
4116
4216

3.590.000 Kč Výdaje
3.486.000 Kč 6171 - 6111
104.000 Kč 6171 - 6122
6171 - 5169
6409 - 5901

3.590.000 Kč
2.166.000 Kč
315.000 Kč
104.000 Kč
1.005.000 Kč

Město Sezemice obdrželo v rámci 28. Výzvy - Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II., prioritní osa PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
dotaci na projekt „Vytvoření a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“. Celkové
náklady na projekt jsou rozpočtovány po změně ve výši 4.059.652 Kč, z toho jsou vlastní
zdroje ve výši 405.965 Kč a dotace ve výši 3.653.687 Kč.
V roce 2018 obdrželo město na základě I. etapy vyúčtování dotaci ve výši 64 tis. Kč.
V letošním roce obdrží město zbývající část dotace na základě druhé a třetí etapy vyúčtování
ve výši 3.590 tis. Kč. Dotace bude ve výdajích použita na nákup investic - software a
elektronické úřední desky a na neinvestiční výdaje – právní a ostatní služby. Částka 1.004
tis. Kč byla uhrazena v roce 2018 z vlastních prostředků. Příjem této dotace ve výši 1.005 tis.
Kč v letošním roce navrhujeme převést na rezervu.
Rozpočtová změna č. 3
Příjmy

0

Výdaje
6409 – 5901

-

0
1.000.000 Kč

6171 - 6122

+

800.000 Kč

6171 - 6121

+

200.000 Kč

Na rezervu dle rozpočtové změny č. 2 byla převedena dotace ve výši 1.005 tis. Kč, která byla
proinvestována v roce 2018. Navrhujeme použít tyto prostředky na pořízení klimatizace do
objektu č. p. 790 radnice. Ve výdajích částku 1 mil. Kč rozdělujeme na klimatizační jednotky
pol. 6122 – 800 tis. Kč a na rozvod potrubí, spojený pevně se stavbou pol. 6121 – 200 tis.
Kč.

