Město Sezemice

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 3/2020

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE
V ROCE 2020
Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 01.09.2020 usn. č Z/43/5/2020
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Sezemice:
Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 9 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 32020.

Rozpočtová změna č. 1
příjmy
4116
UZ 13101

90.000,- Kč

výdaje
3639-5011

65.000,- Kč

3639-5031

15.000,- Kč

3639-5032

10.000,- Kč

Město dále eviduje od května 2020 – listopadu 2020 na základě smlouvy s Úřadem práce
Pardubice jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Předpokládáme příjem dotace
ve výši 90.000 Kč, o které upravujeme rozpočet na mzdové náklady. Přesná výše dotace bude
upravena v prosincových rozpočtových změnách.
Rozpočtová změna č. 2
příjmy
1122

výdaje
1.589.000 Kč 6399-5365

1.589.000 Kč

Město, jako každá právnická osoba, má za povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání
z příjmu právnických osob. Toto daňové přiznání za rok 2019 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 2019 byla
vyšší daň oproti předpokládanému rozpočtu o 1.589.000 Kč. Dle daňového přiznání je daň
vyměřena na částku 5.488.720 Kč. V rozpočtu se počítalo s částkou 3.900.000 Kč.
Navrhujeme upravit rozpočet o částku 1.589.000 Kč.
Rozpočtová změna č. 3
příjmy
4116
UZ 29030

40.500,- Kč

výdaje
1031-5169

40.500,- Kč

Město obdrželo z rozpočtu pardubického kraje účelovou dotaci na lesní hospodářství, a to na
„Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 2017/2018“. Dotace bude využita
v lesním hospodářství.
Rozpočtová změna č. 4
Příjmy

Výdaje

3639-2324

-

58.000Kč

3314-2324

+

12.500 Kč

3392-2324

+

26.000 Kč

4351-2324

+

9.500 Kč

3612-2324

+

10.000 Kč

-

V rozpočtu byly plánovány přeplatky na energiích na paragrafu 3639. Z této položky převádíme
rozpočtované příjmy na jednotlivé paragrafy, kde již proběhlo vyúčtování plynu a el. energie,
tj. knihovna, sál, domy s pečovatelskou službou a byty.
Rozpočtová změna č. 5
příjmy

výdaje
2212-5171

-

2.600.000 Kč

2212-6121

+

2.600.000 Kč

V rozpočtu je na paragrafu Silnice rozpočtováno na opravu plochy za prodejnou JIP. Vzhledem
ke změně parametrů a povrchu se jedná o investici. Navrhujeme převést částku 2.600.000 Kč
z oprav na investici.

Rozpočtová změna č. 6
příjmy

výdaje
2321-5169

-

20.000,- Kč

2333-5171

+

20.000,- Kč

Byla provedena oprava akvaduktu. O částku 20.000 Kč upravujeme rozpočet z úspory na
paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod.
Rozpočtová změna č. 7
příjmy

výdaje
3639-5171

-

200.000,- Kč

3341-5171

+

200.000,- Kč

Navrhujeme upravit rozpočet na provedené opravy místního rozhlasu, a to z úspory na
opravách na § 3639.
Rozpočtová změna č. 8
příjmy

výdaje
3745-6122

-

5.250.000 Kč

3745-6121

+

5.250.000 Kč

Na paragrafu veřejná zeleň navrhujeme převést rozpočtované prostředky na investice z pol.
6122 (přístroje, zařízení) na pol. 6121 (stavby), neboť prostředky budou využity na stavbu
skateparku a altánu na grilování v parku Mlynářka.
Rozpočtová změna č. 9
příjmy

výdaje
6409-5901

-

200.000,- Kč

5213-5139

+

200.000,- Kč

V rámci preventivního opatření proti nákaze Covid19 převádíme z rezervy prostředky na nákup
materiálu (roušky, rukavice, dezinfekce, čistidla).

