
Rozpočtové opatření č. 2/2019  

Příjmy        - 188 tis. Kč 

Dotace, půjčky, rezervy  - 188 tis. Kč  

Dotace ze SR, OP, EU  

Dotace na výkon státní správy SO – SPOD – 100 tis. Kč. Při návrhu rozpočtu jsme vycházeli z čerpání 

minulých let a odhadu čerpání prostředků v roce 2019, navrhovaná částka 2 600 tis. Kč je nižší než 

částka uváděná v žádosti o dotaci na rok 2019, žádost byla podána v I. Q 2019 na výši Kč 2 750 tis., 

výpočet proveden na základě pracovních úvazků úředníků SO vykonávajících agentu SPOD, potřeb 

nákladů na platy vč. odvodů a ostatních výdajů materiálové a nemateriálové povahy. Rozhodnutí o 

poskytnutí 1. splátky dotace na výkon agendy SPO pro rok 2019 je ve výši Kč 1 262 250,- V průvodním 

dopisu MPSV byla informace, že pro obce s rozšířenou působností na výkon agendy SPO je pro rok 

2019 přiděleno o více než 250 mil. Kč méně než o kolik odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí 

žádal.     

Dotace pro Pečovatelskou službu Sedlčany – 310 tis. Kč. Návrh rozpočtu dle původní požadované 

výše 1 314 tis. Kč na základě zpracované žádosti v závěru roku 2018. V předešlých letech bylo vždy 

žádosti vyhověno v plném rozsahu. Dle VPS o poskytnutí příspěvku na poskytování sociální služby na 

rok 2019 je městu Sedlčany pro účely provozování Pečovatelské služby schválena Zastupitelstvem 

Středočeského kraje výše Kč 1 004 200,-. 

Dotace na výkon sociální práce na úseku SO Městského úřadu Sedlčany – 212 tis. Kč. Návrh 

rozpočtu na rok 2019 385 tis. Kč, dle skutečnosti roku 2018. Žádost podána v I. Q 2019 na výši 673 tis. 

Kč, výpočet proveden na základě pracovních úvazků úředníků SO vykonávajících sociální práci, potřeb 

nákladů na platy vč. odvodů na rok 2019. Dle Rozhodnutí MPSV z 30. 4. 2019 přiděleno Městu 

Sedlčany Kč 173 455,-. 

Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu + 42 tis. Kč. Projekty: Knihovna 21. století – 

Sedlčanská zvuková knihovna, Kniha je náš kamarád. Jedná se o dotaci průběžnou, stejná výše bude 

navrhována i ve výdajové části – příspěvek MěK.  

Dotace volby Parlament EU + 392 tis. – stejná výše ve výdajové části   

 

Výdaje    + 1 968 tis. Kč 

Služby obyvatelstvu + 1 576 tis. Kč  

3.2. Kultura + 42 tis. Kč příspěvek MěK z přijaté dotace MK ČR. 

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 1 534 tis. Kč  

3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště + 45 tis. Kč 

Údržba, mobiliář Lesopark Cihelný vrch + 45 tis. Kč 

3.4. f) Investice a další akce charakteru oprav, st.úprav, údržby majetku města + 1 489 tis. kč 

MPT – provizorní autobusové zastávky + 23 tis. Kč 



Opravy a úpravy prostor MěN + 450 tis. Kč - opravy rozvodů a ventilů v kyslíkové stanici, havarijní 

stav dle revizní zprávy + 200 tis Kč.; klimatizace – prostory rehabilitace + 180 tis. Kč; oprava 

havarijního stavu trafostanice pro MěN – vadný odpínač + 70 tis. Kč 

Sanace vlhkosti č.p. 34  + 154 tis. Kč upraveno dle uzavřené SOD 

Vnější sanace vlhkosti ZUŠ č.p. 428 snížení původní částky – 609 tis. Kč upraveno dle uzavřené 

smlouvy o dílo 

Odvlhčení tanečního sálu ZUŠ č.p. 428 – vnitřní prostory + 1 471 tis. Kč ( dle cenové nabídky)  

             

Všeobecná veřejná správa + 392 tis. Kč 

Volby Parlament EU + 392 tis. – viz. dotace část příjmová, dotace podléhá finančnímu vypořádání     

 

 

Příjmy             SR vč. RO 1-2  289 030 tis. Kč   

Výdaje             SR vč. RO 1-2  288 161 tis. Kč 

SR vč. RO 1-2  příjmy – výdaje přebytek        + 869 tis. Kč 

 


