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Město Sezemice 
 

 
 
 
 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  
DLE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ č. 1/2023 

 
ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE  

V ROCE 2023 
 

Schváleno Zastupitelstvem města dne 27.02.2023, usn. č. Z/5/2/2023 
 
 
Přijaté usnesení: 

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

Schvaluje rozpočtové změny č. 1 - č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření č. 1/2023. 

Schvaluje pořízení rozpočtových změn č. 1 - č. 3 v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 1/2023 do účetnictví za měsíc březen 2023. 
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             Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 1/2023 
 
 
 
Rozpočtová změna č. 1 
příjmy výdaje 

8115 12.000.000 Kč 6409–5901 12.000.000 Kč 

Při sestavování rozpočtu se předpokládal přebytek hospodaření ve výši 55.000.000 Kč. 
Výsledek hospodaření města za rok 2022 skončil přebytkem ve výši 68.852.479 Kč, z toho je 
1.851.563 Kč ve fondech. Z přebytku běžných prostředků ve výši 67.000.916 Kč (68.852.479 
Kč - 1.851.563 Kč) navrhujeme povýšit rozpočet o částku 12.000.000 Kč na rezervu 
(67.000.000 Kč – 55.000.000 Kč). Pro vysvětlení uvádíme, že rozpočet se tvořil v říjnu 2022 a 
přebytek hospodaření se navrhoval odhadem.  

Rozpočtová změna č. 2 
příjmy výdaje 
  6409-5901 -1.100.000 Kč 
  2219-6121 +1.100.000 Kč 

Město do rozpočtu roku 2023 zařadilo akci chodník Husovo nám., který je další etapou akce 
Bezpečná doprava Sezemice, úsek C a F. Náklady byly stanoveny odhadem na částku 
1.000.000 Kč s možností získání dotace. Nyní dle projektu a aktuálního rozpočtu akce je cena 
díla 2.060.000 Kč. K dnešnímu dni nebyl vypsán program na získání dotace. Z toho důvodu 
navrhujeme upravit rozpočet o částku 1.100.000 Kč. Navrhujeme chybějící částku použít 
z rezervy.   

Rozpočtová změna č. 3 
příjmy výdaje 

        6409-5901 281.000 Kč 
        3635-5169 281.000 Kč 

Pro zpracování územní studie Z9 je nutné nechat zpracovat geodetické zaměření lokality a 
hydrologický průzkum lokality. Náklady na zpracování těchto studií činí 281.000 Kč. 
Navrhujeme na paragrafu územní plánování upravit z rezervy.   

 

 

Celkem se upravený rozpočet navýší v příjmech o 0 Kč a ve výdajích o 12.000.000 Kč.  


