Město Sezemice

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 1/2021

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE
V ROCE 2021
Schváleno zastupitelstvem města Sezemice dne 09.03.2021 us.č. Z/3/1/2021
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Sezemice

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 4 uvedené v rozpočtovém opatření dle
závazných ukazatelů č. 1/2021.

Rozpočtová změna č. 1
příjmy
8115

17.800.000 Kč

výdaje
6409–5901

17.800.000 Kč

Při sestavování rozpočtu byl předpokládaný přebytek hospodaření ve výši 29.800.000 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2020 skončil přebytkem 49.412.000 Kč, z toho 1.810.000 Kč jsou
fondy. Z přebytku běžných prostředků ve výši 47.602.000 Kč navrhujeme povýšit rozpočet o
částku 17.800.000 Kč na rezervu. Pro vysvětlení uvádíme, že rozpočet se tvořil v říjnu.
Přebytek hospodaření se navrhoval odhadem, vzhledem k situaci nebylo zřejmé, jak se budou
plnit daňové příjmy. Dále byly pozastaveny některé výdaje. Čerpaly se pouze výdaje na provoz
a akce s dotací. V prosinci byla uhrazena kupní cena za byt. Nakonec se neočekávaně plnily
i daňové příjmy. Přebytek hospodaření se z opatrnosti navrhoval nižší, než ve skutečnosti byl.
Rozpočtová změna č. 2
příjmy

výdaje
6409-5901

-2.100.000 Kč

3412-6121

+2.100.000 Kč

V rozpočtu na rok 2021 je na vybudování asfaltového hřiště u školy schválená částka
2.200.000 Kč. Město požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci. Celkem bylo podáno
108 žádostí o dotaci, z nichž 53 nebylo vůbec doporučeno. Doporučeno bylo 34 žádostí a na
dotacích rozděleno 322.908.610 Kč. Město Sezemice je v seznamu náhradních žádostí pro
případ, a to na sedmém místě (doporučená dotace je 2.343.681 Kč). Celkové náklady na
vybudování hřiště činí 4.300.000 Kč. Pokud se rozhodne o tom, že město vybuduje hřiště bez
účasti dotace, navrhujeme povýšit o chybějící finanční prostředky rozpočet, a to z rezervy.
Jedná se o částku 2.100.000 Kč. Město může práce zahájit a financovat. Pokud by se žádost
města dostala z náhradních žádostí do doporučených a město by obdrželo dotaci, může
vynaložené náklady uplatnit.
Rozpočtová změna č. 3
příjmy

výdaje
6409-5901

-500.000 Kč

4351-5171

+500.000 Kč

V letošním roce se plánuje v domě s pečovatelskou službou vyměnit v koupelnách vany za
sprchové kouty. Tyto práce bude provádět vybraná firma - dodavatelsky. Navrhujeme povýšit
rozpočet o 500.000 Kč. V rozpočtu je schválená částka 180.000 Kč.
Rozpočtová změna č. 4
příjmy

výdaje
6409-5901

-650.000 Kč

3113-6121

+650.000 Kč

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci na přístavbu v základní škole, které byly
v rozpočtu na rok 2020 nebyly vyčerpány a ani nejsou součástí rozpočtu na rok 2021.
Realizace a úhrada projektu proběhne v letošním roce. Navrhujeme upravit rozpočet o částku
650.000 Kč, a to z rezervy.

