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Město Sezemice 
 

 
 
 
 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 3/2022 

 
ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE  

V ROCE 2022 
 

Schváleno Zastupitelstvem města dne 06.09.2022, us.č. Z/37/4/2022  
 
 
Přijaté usnesení: 

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 8 uvedené v rozpočtovém opatření č. 3/2022. 
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Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 2/2022 
Rozpočtová změna č. 1 
příjmy výdaje 

4122 15.000 Kč 3319-5169 15.000 Kč 

Město obdrželo od Pardubického kraje dotaci na realizaci akce: „Hrdinové, na které se 
nezapomíná – Pietní akt k 80. výročí úmrtí kpt. Alfréda Bartoše“. Dotace bude použita na 
náklady spojené s pořádáním akce.   

Rozpočtová změna č. 2 
příjmy výdaje 
4111        UZ 98043 9.500 Kč 6409-5901 9.500 Kč 

Za II. čtvrtletí 2022 obdrželo město kompenzační bonus na zmírnění dopadů covidové krize 
v roce 2022 ve výši 9.307,39 Kč. Prostředky převádíme na rezervu. 

Rozpočtová změna č. 3 
příjmy výdaje 

1031-2111 300.000 Kč           1031-2111 300.000 Kč 

Příjmy z výnosů z lesního hospodářství jsou i za II. čtvrtletí roku oproti rozpočtu vyšší. 
Navrhujeme rozpočet navýšit i ve výdajích na nákladech na správu lesa.  

Rozpočtová změna č. 4 
příjmy výdaje 
           4121 100.000 Kč 5311-5156 100.000 Kč 

Z důvodu zvýšení cen pohonných hmot došlo k navýšení sazby za kilometr pro obce, do 
kterých dle uzavřených smluv dojíždí městská policie. O navýšený příjem povyšujeme výdaje 
na pohonné hmoty.  

Rozpočtová změna č. 5 
příjmy výdaje 
  6409-5901 -2.500.000 Kč 
  2219-6121 +2.500.000 Kč 

Do rozpočtu města na rok 2022 byla zařazena investiční akce „Bezpečná doprava města 
Sezemice – úsek B a usek E – chodník ulice Kunětická a Pernštýnská“. Na tuto akci byly 
rozpočtovány vlastní prostředky ve výši 1.400 tis. Kč. Cena díla dle výběrového řízení je ve 
výši 5.908.727,53 Kč, z toho schválená dotace činí 2.107.338,28 Kč. Vlastní prostředky města 
budou ve výši 3.801.389,25 Kč. V rozpočtu je schválená částka pouze 1.400 tis. Kč, tudíž 
navrhujeme rozpočet upravit o částku 2.401.389,25 Kč, tj. zaokrouhleně 2.500 tis. Kč (+ 
náklady dozoru). O tuto částku opravujeme rozpočet z rezervy. 
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Rozpočtová změna č. 6 
příjmy výdaje 
  3421-5137 -300.000 Kč 
  3421-6122 +300.000 Kč 

Rozpočtované prostředky na nákupy komponentů pro dětská hřiště navrhujeme převést 
z rozpočtu na drobné hmotné investice (tj. do 40 tis. Kč) na investiční prvky (tj. nad 40 tis. Kč), 
a to ve výši 300.000 Kč.   

Rozpočtová změna č. 7 
příjmy výdaje 
  6409-5901 150.000 Kč 
  2212-5171 150.000 Kč 

Z důvodu odvodnění bude provedena oprava příkopu – propustku v ulici Dukelská v souvislosti 
s výstavbou rodinných domů.  

Rozpočtová změna č. 8 
příjmy výdaje 
3314-2324        8.000 Kč 3631-5154 159.000 Kč 
3341-2324       50.500 Kč   
3392-2324       10.000 Kč   
3612-2324         1.000 Kč   
4351-2324       29.000 Kč   
5311-2324       43.000 Kč    
6171-2324       17.500 Kč   

V příjmech město přijalo přeplatky za vyúčtování el. energie. O tyto přeplatky ve výši 159.000 
Kč povyšujeme výdaje na el. energii. 

 

 

Celkem se upravený rozpočet navýší o 583.500 Kč. 

 


