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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 4/2020 

 
ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE  

V ROCE 2020 
 
 

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 01.12.2020, usn. č. Z/53/62020 
 
  
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. 4/2020. 
  



 

Rozpočtová změna č. 1 
příjmy výdaje 
4116      UZ 13101            30.000,- Kč 3639-5011            21.000,- Kč 

  3639-5031              5.400,- Kč 

  3639-5032              3.600,- Kč 

Město eviduje od května 2020 – listopadu 2020 na základě smlouvy s Úřadem práce Pardubice 
jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Upravujeme příjem dotace dle skutečnosti 
za rok 2020. 

Rozpočtová změna č. 2 
příjmy výdaje 
4111         UZ 98024 4.985.000 Kč      6409-5901    UZ 98024 4.985.000 Kč 

Město obdrželo ze státního rozpočtu jednorázový neúčelový příspěvek určený ke zmírnění 
dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou kompenzačního bonusu. Výše 
bonusu je 1.250 Kč/obyvatele. Příspěvek v rozpočtu upravujeme na rezervu.  

Rozpočtová změna č. 3 
příjmy výdaje 
4116      UZ 29030               141.100,- Kč 1031-516  UZ 29030 141.100,- Kč 

Město obdrželo z rozpočtu pardubického kraje účelovou dotaci na lesní hospodářství, a to na 
„Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období r. 2019“. Dotace bude využita 
v lesním hospodářství.  

Rozpočtová změna č. 4 

Příjmy                                                Výdaje                                                   

4111     UZ 98123            376.000,- Kč 6115-5021  UZ 98123              266.000,- Kč 

  6115-5019  UZ 98123                 7.600,- Kč 

  6115-5132  UZ 98123                11.200,- Kč 

  6115-5139  UZ 98123                22.200,- Kč 

  6115-5168  UZ 98123                20.000,- Kč 

  6115-5169  UZ 98123                27.000,- Kč 

  6115-5175  UZ 98123                22.000,- Kč 

Město obdrželo dotaci ve výši 376 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do krajského 
zastupitelstva a Senátu. Tato dotace bude součástí závěrečného účtu za rok 2020. V případě 
nevyčerpání celých finančních prostředků bude vráceno do státního rozpočtu. 

Rozpočtová změna č. 5 
příjmy výdaje 
4116       UZ14004                 4.000,-  Kč      5512-5169  UZ 14004   4.000,- Kč 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezemice obdržela od krajského úřadu  na 
zajištění akceschopnosti dotaci ve výši 4.000 Kč .Dotace je účelová, bude využita na STK 
vozidel.  

Rozpočtová změna č. 6 
příjmy výdaje 
4116    UZ 33063         508.000,- Kč   3111-5331  UZ 33063           508.000,- Kč   



Mateřská škola obdržela dotaci z prostředků ministerstva školství z programu „Výzkum, vývoj 
a vzdělávání“. Tuto dotaci obdržela prostřednictvím města Sezemice. Jedná se o průtokovou 
dotaci, kterou město přijme a ihned ji převede na účet mateřské školy.  

Rozpočtová změna č. 7 
příjmy výdaje 
4216      3.107.000,- Kč 2219-6121     3.107.000,- Kč 

Ve IV.Q letošního roku se realizuje akce Cyklostezka dle I/36 Sezemice. Celkové náklady akce 
činí  4.617.406,40 Kč. Na akci obdrží město dotaci ve výši 3.107.000,- Kč. Vlastní prostředky 
má město v rozpočtu. Zatím nemáme bližší podklady, aby bylo možné určit, zda se jedná o 
investiční nebo neinvestiční výdej. Předpokládáme, že se jedná o investici. Pokud bude dotace 
určena na opravu, bude nutné provést rozpočtovou změnu ještě v letošním roce. Navrhujeme, 
aby zastupitelstvo města pověřilo starostu města k provedení této změny.  

Rozpočtová změna č. 8 
příjmy výdaje 
4116      2.351.000,- Kč 2219-5171        2.351.000,- Kč 

Dále ve IV.Q letošního roku probíhá stavba  Chodník ul. Mezi mosty Sezemice. Celkové 
náklady akce činí  3.666.531,- Kč. Na akci obdrží město dotaci ve výši 2.350.351,- Kč. Vlastní 
prostředky má město v rozpočtu. Zatím nemáme bližší podklady, aby bylo možné určit, zda se 
jedná o investiční nebo neinvestiční výdej. Předpokládáme, že se jedná o opravu Pokud bude 
dotace určena na investici, bude nutné provést rozpočtovou změnu ještě v letošním roce. 
Navrhujeme, aby zastupitelstvo města pověřilo starostu města k provedení této změny.  

Rozpočtová změna č. 9 

příjmy výdaje 
  2219-6121 - 1.400.000,- Kč 

  2219-5171       +    1.400.000,- Kč 

Pro případ, že bude dotace na akci „Chodník v ulici Mezi mosty Sezemice“ (podle rozpočtové 
změny č. 8) určena na opravy, budou vlastní zdroje převedeny z investic na opravy.  
 
Rozpočtová změna č. 10 
příjmy výdaje 
  6171-5168 - 32.600,- Kč 

  6402-5366       +    32.600,- Kč 

Na základě oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu „Akční plánování a vzdělávání 
v Sezemicích“ byla nařízena vratka přeplatku dotace, která byla zaslána zálohově, ale 
prostředky nebyly využity. Jedná se o částku 32.550,07 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet z § 
6171, pol. 5168 služby zpracování dat.  

 


