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Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Sezemice 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 – č. 4 uvedené v rozpočtovém opatření dle 
závazných ukazatelů č. 2/2021. 

  



Rozpočtová změna č. 1 
příjmy výdaje 
1122 215.400 Kč      6399–5365  215.400 Kč 

Město, jako každá právnická osoba, má za povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání 
z příjmu právnických osob. Daňové přiznání za rok 2020 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 2020 byla 
daň z příjmu o 215.400 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu. Dle daňového přiznání je daň 
vyměřena ve výši 4.215.340 Kč. V rozpočtu byla schválena částka 4.000.000 Kč. Navrhujeme 
upravit rozpočet o částku 215.400 Kč.  

Rozpočtová změna č. 2 
příjmy výdaje 
  6399–5362 -  9.500 Kč 

  6402–5366  +  9.500 Kč 

Na základě vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, město vrátilo do státního 
rozpočtu nevyčerpané prostředky za volby do krajských zastupitelstev částku ve výši 9.434,06 
Kč. O částku 9.500 Kč upravujeme rozpočet z položky poplatky na položku vypořádání 
finančních vztahů.  

Rozpočtová změna č. 3 
příjmy výdaje 
  6409–5901 - 250.000 Kč 

  3314–6121       + 250.000 Kč  

Na pozemku parc. č. st. 73 (k. ú. Sezemice nad Loučnou) u městské knihovny bude umístěna 
stavba pro ATM 2020 (bankomat). Výstavba je prováděna dodavatelsky s předpokládanými 
náklady 250.000 Kč. O tuto částku navrhujeme povýšit rozpočet na 3314–6121 (investice  – 
stavba), a to z rezervy. Zastupitelé budou moci případně nahlédnout do rozpočtu akce na 
zasedání zastupitelstva.  

Rozpočtová změna č. 4 
příjmy výdaje 
4111      UZ 98037                172.000 Kč      6409–5901  UZ 98037   172.000 Kč  

Město obdrželo příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie 
COVID-19 na daňové příjmy za období od 1.2.2021 – 31.3.2021 ve výši 171.643,26 Kč. 
Příspěvek není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání. Ve výdajích se povyšuje o  
uvedenou částku na rezervu.  

 


