Město Sezemice

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 5/2021

ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE
V ROCE 2021
Schváleno zastupitelstvem města Sezemice dne 07.12.2021 us.č. Z/60/6/2021
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Sezemice

schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 12 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 5/2021.

Rozpočtová změna č. 1
příjmy
4111
UZ 98071

výdaje
248.000 Kč 6114–5019
6114–5021
6114–5137
6114–5139
6114–5168
6114–5169
6114–5175
6114–5901

UZ 98071
UZ 98071
UZ 98071
UZ 98071
UZ 98071
UZ 98071
UZ 98071
UZ 98071

16.000 Kč
160.000 Kč
3.000 Kč
15.000 Kč
13.500 Kč
20.000 Kč
9.500 Kč
11.000 Kč

Město obdrželo dotaci ve výši 248.000 Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR.
Tato dotace bude součástí závěrečného účtu za rok 2021. V případě nevyčerpání přidělených
finančních prostředků, budou převedeny zpět Pardubickému kraji.
Rozpočtová změna č. 2
příjmy
4116
UZ 14036

výdaje
25.000 Kč 5311–5011 UZ 14036

25.000 Kč

Město obdrželo od Ministerstva vnitra dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení
strážníků městských policií v roce 2021 v souvislosti s pandemií Covid-19. Podmínkou čerpání
dotace je finanční spoluúčast města. Navrhujeme upravit rozpočet ve výdajích na mzdové
náklady městské policie.
Rozpočtová změna č. 3
příjmy
4111
UZ 98037

výdaje
37.500 Kč 6409–5901 UZ 98037

37.500 Kč

Město obdrželo příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie
COVID-19 na daňové příjmy ve výši 37.500 Kč. Navrhujeme částku převést do rezervy, z které
mohou být finanční prostředky použity dle potřeby.
Rozpočtová změna č. 4
příjmy
4116 UZ 13101

výdaje
33.000 Kč 3639–5011
3639–5031
3639–5032

25.600 Kč
5.400 Kč
2.000 Kč

Město na základě smlouvy s Úřadem práce Pardubice evidovalo v období červen až září
jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Upravuje se v příjmové části dle skutečně
obdržené dotace v roce 2021.
Rozpočtová změna č. 5
příjmy
4216
UZ 17508

výdaje
2.583.000 Kč 2219–6121

UZ 17508

2.583.000 Kč

V letošním roce město realizovalo investiční akci „Rekonstrukce ulice Palackého“. Celkové
náklady díla jsou 4.810.536,39 Kč. Na akci obdrželo město dotaci ve výši 2.582.345 Kč, o tuto
částku se povyšuje rozpočet. Vlastní vynaložené prostředky má město zahrnuto v rozpočtu.
Rozpočtová změna č. 6
příjmy
4116
UZ 29027

výdaje
170.100 Kč 3322–5171

UZ 29027

170.100 Kč

Město obdrželo od Ministerstva zemědělství dotaci na realizaci opravy Božích muk
v Dražkově. Celková cena díla činí 295.550 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet o částku ve výši
přijaté dotace, a to na paragraf obnova památek, vlastní zdroje jsou již schváleny v rozpočtu.

Rozpočtová změna č. 7
příjmy
4122

výdaje
50.000 Kč 3322–5171

50.000 Kč

Město obdrželo od Pardubického kraje dotaci na realizaci opravy sochy sv. J. Nepomuckého.
Celková cena díla je 382.950 Kč. Navrhujeme upravit rozpočet o částku ve výši přijaté dotace,
a to na paragraf obnova památek, vlastní zdroje jsou již schváleny v rozpočtu.
Rozpočtová změna č. 8
příjmy

výdaje
1031–5169
3745–5169

+ 150.000 Kč
- 150.000 Kč

Rozpočtované výdaje na pěstební činnost, tj. náklady spojené se správou lesního
hospodářství, jsou naplněny na 97%. Na pokrytí nákladů potřebných ve IV. Q navrhujeme
povýšit rozpočet o 150.000 Kč, a to z úspory na veřejné zeleni.
Rozpočtová změna č. 9
příjmy

výdaje
2333–5169
2333–5171
3639–5169

+ 48.000 Kč
- 20.000 Kč
- 28.000 Kč

Je nutné provést hlavní mostní prohlídku, stavebně-technický průzkum a statický výpočet u
dřevěné lávky přes potok Zadní Lodrantka. Náklady na tyto služby nebyly rozpočtovány, proto
navrhujeme upravit rozpočet z nevyčerpaných prostředků na opravy drobných vodních toků a
ze služeb na komunálních službách.
Rozpočtová změna č. 10
příjmy

výdaje
4356–5339
4351–5192

+ 2.000 Kč
- 2.000 Kč

Náklady na sociální služby, poskytované Sociálními službami města Pardubice v souladu
s uzavřenou smlouvou, byly o 2.000 Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. Navrhujeme upravit
rozpočet z paragrafu „domov s pečovatelskou službou“, a to z úspory na příspěvek na obědy
pro seniory.
Rozpočtová změna č. 11
příjmy

výdaje
6171–5171
6399–5362
6171–6121

+ 1.150.000 Kč
+ 240.000 Kč
- 1.390.000 Kč

Rozpočtované prostředky určené na výměnu kotle v budově městského úřadu se převádí
z investic, a to částka 1.150.000 Kč (tj. cena bez DPH) na opravy a částka 240.000 Kč na
úhradu DPH. Faktura byla vystavena v přenesené daňové povinnosti, kdy daň z přidané
hodnoty odvádí zákazník, tj. město.
Rozpočtová změna č.12
příjmy
4122

výdaje
40.000 Kč 5512–5139

40.000 Kč

Město obdrží v prosinci na základě smlouvy dotaci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů na
nákup pneumatik pro požární vozidla.

