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Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Sezemice 

schvaluje  rozpočtové změny č. 1 - č. 5 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 4/2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rozpočtová změna č. 1 
příjmy výdaje 
4213       UZ 91628 2.309.000 Kč 2219–6121   UZ 91628 2.309.000 Kč 

Na základě uzavřené smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury obdrželo město 
doplatek dotace na akci „Cyklostezka dle I/36 – Sezemice“. Celková dotace na akci činila 
3.001.215 Kč. V roce 2020 obdrželo město částku 692.468,73 a v letošním roce obdrží 
doplatek ve výši 2.308.746,27 Kč. Celková cena díla je dle smlouvy 4.507.870,09 Kč. 
V letošním roce uhradilo město neuznatelné výdaje ve výši 337.756,94 Kč. Tímto je akce 
dofinancována. 

Celkové náklady dle smlouvy 4.507.870,09 

Max. výše dotace: rok 2020 - 692.468,73 Kč,  rok 2021 - 2.308.746,27 Kč 3.001.215,00  
Neuznatelné výdaje: rok 2020 - 639.271,57 Kč, rok 2021 - 337.756,94 Kč   977.028,51 
Vlastní podíl – uhrazen v roce 2020   529.626,58 

 
Rozpočtová změna č. 2 
příjmy výdaje 
4116       UZ 33062 916.000 Kč 3113–5336   UZ 33063      916.000 Kč 

Z Operačního programu „Výzkum, vývoj vzdělání ministerstva školství“ jsme obdrželi účelovou 
dotaci pro příspěvkovou organizaci základní školu. Jedná se o průtokovou dotaci, kterou obec 
po obdržení přeposílá na účet příspěvkové organizace. Dotace je určena na realizaci projektů 
využívajících zjednodušené vykazování nákladů.  

Rozpočtová změna č. 3 
příjmy výdaje 
4111      UZ 98037 671.000 Kč 3723–5169   UZ 98037      450.000 Kč 
  3724–5169   UZ 98037        20.000 Kč 
  3722–5169   UZ 98037      201.000 Kč 

Město obdrželo další příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů 
pandemie COVID-19 na daňové příjmy ve výši 670.855,22 Kč. Příspěvek není účelově určen 
a nepodléhá finančnímu vypořádání. Navrhujeme povýšit výdaje na odpadovém hospodářství, 
kde se předpokládá vyšší plnění na likvidaci komunálního odpadu (+201 tis. Kč), dále je vyšší 
plnění na likvidaci tříděného odpadu včetně likvidace bioodpadu (+450 tis. Kč) a povyšujeme 
výdaje na likvidaci nebezpečného odpadu (+20 tis. Kč). 

Rozpočtová změna č. 4 
příjmy výdaje 
  2219–6121          -600.000 Kč 
  2219–5171         +600.000 Kč 

S rekonstrukcí komunikace v ulici Palackého budou provedeny opravy chodníků 
v předpokládané hodnotě 600.000 Kč. Na tuto akci navrhujeme převést částku ze zbývající 
hodnoty na stavbu parkovací plochy na Husově náměstí. 

Rozpočtová změna č. 5 
příjmy výdaje 
  2212–5171  -3.300.000 Kč 
  2212–6121      +3.300.000 Kč 

Pro rok 2021 byla rozpočtovaná částka 3.300.000 Kč na opravu komunikace v ulici Palackého. 
Dle rozhodnutí o přidělení dotace a stanovení podmínek byla dotace určena jako investiční. 
Z tohoto důvodu navrhujeme převést částku z oprav na investici.  


