Město Sezemice

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 3/2019

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE
V ROCE 2019
Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 04.06.2019 usn. č Z/25/3/2019
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 7 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 3/2019.

Rozpočtová změna č. 1
Příjmy
1122

Výdaje
810.000 Kč 6399 - 5365

810.000 Kč

Město, jako každá právnická osoba, má za povinnost podat finančnímu úřadu daňové
přiznání z příjmu právnických osob. Toto daňové přiznání za rok 2018 bylo podáno v řádném
termínu. Vypočtená daň se nepřevádí do státního rozpočtu, ale je v plné výši příjmem obce.
Bylo provedeno proúčtování daně ve výdajích (6399-5365) a v příjmech (1122). Za rok 2018
byla vyšší daň oproti předpokládanému rozpočtu o 810 tis. Kč. Dle daňového přiznání je daň
vyměřena na částku 4.309.200 Kč. V rozpočtu se počítalo s částkou 3.500.000 Kč.
Navrhujeme upravit rozpočet o částku 810.000 Kč.
Rozpočtová změna č. 2
Příjmy
4216

Výdaje
1.499.100 Kč 6409 – 5901

1.499.100 Kč

V měsíci dubnu obdrželo město dotaci na akci „Chodník Dražkov“. Akce byla financována
v roce 2018 z vlastních prostředků. Přijatou dotaci navrhujeme převést na rezervu.
Rozpočtová změna č. 3
Příjmy
6399 - 3201

Výdaje
4.251.500 Kč 6409 – 5901

4.251.500 Kč

V říjnu 2018 přijala valná hromada České spořitelny, a.s. rozhodnutí o nuceném přechodu
všech akcií České spořitelny vlastněných ostatními akcionáři, na Erste Group Bank AG, se
sídlem Vídeň, Rakouská republika, jako hlavního akcionáře. Dle uvedeného rozhodnutí valné
hromady poskytla Erste Group Bank, za podmínek stanovených tímto rozhodnutím valné
hromady a příslušnými právními předpisy, ostatním akcionářům České spořitelny, případně
zástavním věřitelům peněžité protiplnění ve výši 1.328 Kč, a to jak za jednu kmenovou akcii
České spořitelny, tak za jednu prioritní akcii České spořitelny. Na základě podané žádosti o
nucený prodej akcií obdrželo město částku 4.251.252,62 Kč. Navrhujeme převést na
rezervu.
Rozpočtová změna č. 4
Příjmy
6402 - 2223

Výdaje
41.000 Kč 6402 – 5366

6320 - 2324

24.000 Kč

6171 - 2324

12.000 Kč

77.000 Kč

V měsíci únoru 2019 proběhlo vypořádání dotací se státním rozpočtem ČR, dle kterého jsme
do rozpočtu státu vrátili nevyčerpanou dotace za volby do zastupitelstev obcí ve výši
76.770,20 Kč a dle žádosti o doplatek jsme obdrželi dorovnání dotace na volby prezidenta
ČR ve výši 40.798,40 Kč. O tyto dotace upravujeme rozpočet. Na pokrytí výdajů na vratku
nevyčerpané dotace navrhujeme v příjmech použít doplacení dotace, příjem z pojistné
události a přeplatek na energiích.
Rozpočtová změna č. 5
Příjmy

Výdaje
2321 - 6121

+ 10.000 Kč

2321 - 5169

- 10.000 Kč

Rozpočet na projektovou dokumentaci splaškové kanalizace ulice Na pile ve výši 50.000 Kč
byl překročen o 9.290 Kč. Rozdíl navrhujeme upravit v rámci paragrafu 2321 z položky
služeb.

Rozpočtová změna č. 6
Příjmy

Výdaje
- 2.200.000 Kč
+ 2.200.000 Kč
- 1.000.000 Kč
+ 1.000.000 Kč

6409 – 5901
3745 – 6121
3745 – 6122
3745 – 6121

V letošním roce se připravuje realizace workoutového a parkourového hřiště v parku
Mlynářka. V rozpočtu na rok 2019 je na pořízení jednotlivých prvků (pol. 6122) částka
1.000.000 Kč. Tuto částku navrhujeme převést na položku 6121 – stavby (hřiště bude jako
jeden celek zařazeno do stavby). Předpokládaná cena pořízení obou hřišť činí cca 2 mil. Kč.
Navrhujeme převést z rezervy částku 1 mil. Kč na pořízení hřišť.
Rozpočtová změna č. 7
Příjmy

Výdaje
6409 – 5901

-

600.000 Kč

4351 – 5171

+

600.000 Kč

V penzionu pro seniory byly provedeny stavební práce – opravy balkonů. Navrhujeme
povýšit výdaje na tyto práce z rezervy.

