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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 5/2020 

 
ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE  

V ROCE 2020 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/53/6/2020 ze dne 01.12.2020 
starosta města provádí rozpočtové změny k 31.12.2020. 
 
Pověření: 
 
Usnesení č. Z/53/6/2020  

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

Pověřuje starostu k provedení rozpočtových změn k 31.12.2020 v případě, že město obdrží 
v měsíci prosinci 2020 dotace a k provedení rozpočtových změn  č. 7, 8 a 9, které se týkají 
schválené dotace na akce „Cyklostezka podél I/36 Sezemice“ a „Chodník v ulici Mezi mosty 
Sezemice“. Změny se provedou v souladu se stanovenými podmínkami dotace (změna 
charakteru dotace – investiční nebo neinvestiční).  



Rozpočtová změna č. 1 
příjmy výdaje 
4116      UZ 13101            15.000 Kč 3639-5011  UZ 13101            10.500 Kč 

  3639-5031  UZ 13101              2.700 Kč 

  3639-5032  UZ 13101              1.800 Kč 

Město obdrželo od Úřadu práce ČR za měsíc prosinec 2020 příspěvek na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Rozpočet se upravuje dle účelu na mzdové 
prostředky.   

Rozpočtová změna č. 2 
příjmy výdaje 
4216    -  3.107.000 Kč       

4213     UZ 91628    + 3.107.000 Kč   

Oprava rozpočtové změny č. 7 z rozpočtového opatření č. 4/2020. Příjem dotace je 
rozpočtován na investiční dotaci od ministerstev (po. 4216). Správně se jedná o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury, tj. pol. 4213 a k tomu se doplňuje účelový znak akce.  

Rozpočtová změna č. 3 
příjmy výdaje 
4116    -  2.351.000 Kč 2219-5171    -    2.351.000 Kč 

4213   UZ 91628    + 2.351.000 Kč 2219-612  UZ 91628    +   2.351.000 Kč 

Oprava rozpočtové změny č. 8 z rozpočtového opatření č. 4/2020. Příjem dotace je 
rozpočtován na neinvestiční dotaci od ministerstev (po. 4116) a ve výdajích je rozpočtován na 
opravu. Správně se jedná o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tj. pol. 4213 a 
investici pol.6121, k tomu se doplňuje účelový znak akce.  

Rozpočtová změna č. 4 
příjmy výdaje 
4356-2321            50.000 Kč 4351-5171 - 50.000 Kč 

Město obdrželo dar od firmy Enesa Pardubice na zkvalitnění bydlení v domě s pečovatelskou 
službou.  Dar byl použit na opravu bytových jednotek.  

Rozpočtová změna č. 5 
příjmy výdaje 
3745-3121           50.000 Kč 3745-6122 -    50.000 Kč 

Město obdrželo dar od firmy Enesa Pardubice na nákup lanovky v parku Mlynářka.  

 
 
Starosta města  
Schvaluje  rozpočtové změny č. 1 – č. 5 Rozpočtového opatření č. 5/2020.  
 
 
Schváleno dne 30.12.2020 


