Město Sezemice
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 2/2022
Rozpočtová změna č. 1
příjmy
1335

185.000 Kč

výdaje
3722-5169

185.000 Kč

Město obdrželo k 30.04.2022 příjem za odnětí pozemku dle lesního zákona. Navrhujeme o
tuto částku povýšit výdaje na likvidaci komunálního odpadu. Rozpočet ve výši 3.800.000 Kč je
nyní plněn již na 44 %.
Rozpočtová změna č. 2
příjmy
4111
UZ 98043

248.000 Kč

výdaje
6171-5133
6409-5901

21.600 Kč
226.400 Kč

Za I. čtvrtletí 2022 obdrželo město kompenzační bonus na zmírnění dopadů covidové krize
v roce 2022. Částku 21.600 Kč použijeme ve výdajích na nákup testů na onemocnění covid,
které povinně podstupovali zaměstnanci v lednu – březnu 2022. Zbývající část finančních
prostředků navrhujeme schválit na rezervu.
Rozpočtová změna č. 3
příjmy
4116 UZ 29030

výdaje
18.500 Kč

1031-5169

18.500 Kč

Přijatou dotaci na zmírnění dopadů kalamity v lesích navrhujeme ve výdajích použít na náklady
spojené s lesním hospodářstvím.
Rozpočtová změna č. 4
příjmy
4216 UZ 17969

výdaje
2.731.500 Kč
6409-5901

2.731.500 Kč

Akce „Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská byla provedena v II. pololetí roku 2021
a v plné výši uhrazena z prostředků města. V dubnu 2022 jsme obdrželi na základě vyúčtování
dotaci na akci ve výši 2.731.500 Kč. Navrhujeme převést částku na rezervu, odkud budou moci
být finanční prostředky použity na další akce, popř. navýšení cen na již realizované akce.
Rozpočtová změna č. 5
příjmy

výdaje
6409-5901
3639-6121

-250.000 Kč
+250.000 Kč

Zastupitelstvo dne 09.02.2022 souhlasilo se spoluúčastí města na vybudování vodovodního a
kanalizačního řadu v k. ú. Veská v rozsahu odpovídajícímu podílu 1/5 celkových nákladů,
přičemž předpokládaná hodnota podílu města Sezemice, tj. 1/5 nákladů na vybudování řadů,
činí 250.000 Kč včetně DPH. Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme upravit rozpočet ve výši
250.000 Kč z rezervy.
Rozpočtová změna č. 6
příjmy
1031-2111

300.000 Kč

výdaje
1031-5169

300.000 Kč

Příjmy z výnosů z lesního hospodářství jsou oproti rozpočtu vyšší. Navrhujeme rozpočet
navýšit i ve výdajích na nákladech na správu lesa.
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Rozpočtová změna č. 7
příjmy

výdaje
6409-5901
2219-6121

-546.000 Kč
+546.000 Kč

V rozpočtu je na akci parkovací plocha u knihovny částka 2.700.000 Kč. Vysoutěžené cena
včetně DPH činí 3.245.099,89 Kč. O chybějící částku v rozpočtu 546.000 Kč upravujeme
výdaje z rezervy.
Rozpočtová změna č. 8
příjmy
1122

výdaje
242.200 Kč 6399–5365

242.200 Kč

Město, jako každá právnická osoba, má za povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání
z příjmu právnických osob. Daňové přiznání za rok 2021 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 2021 byla
daň z příjmu o 242.200 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu. Dle daňového přiznání je daň
vyměřena ve výši 4.242.200 Kč. V rozpočtu byla schválena částka 4.000.000 Kč. Navrhujeme
upravit rozpočet o částku 242.200 Kč.
Rozpočtová změna č. 9
příjmy

výdaje
6399–5362

- 13.500 Kč

6402–5366

+ 13.500 Kč

Na základě vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, město vrátilo do státního
rozpočtu nevyčerpané prostředky za volby do Parlamentu ČR ve výši 13.445,92 Kč. O částku
13.500 Kč upravujeme rozpočet z položky poplatky na položku vypořádání finančních vztahů.
Rozpočtová změna č. 10
příjmy

výdaje
6409-5901
3319-5175
3319-5169

-100.000 Kč
+40.000 Kč
+60.000 Kč

V letošním roce proběhnou ve městě kulturní a společenské akce, a to „Hrdinové, na které se
nezapomíná – pietní akt k 80. výročí úmrtí Alfréda Bartoše“ a oslavy 140 let od založení
hasičského sboru v Sezemicích. Celkové náklady se odhadují na 115 tis. Kč. Na pietní akt
obdrží město dotaci od kraje ve výši 15.000 Kč. Vlastní prostředky ve výši 100 tis. Kč budou
převedeny z rezervy a využity na reprezentaci, a to na občerstvení a služby spojené
s kulturním programem.

Celkem se upravený rozpočet navýší o 3.752.200 Kč.

Materiál pro jednání zastupitelstva města dne 07.06.2022
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