
Rozpočtové opatření č. 4/2019  

Příjmy        + 1 655  tis. Kč 

Nedaňové příjmy     +  186 tis. Kč  

Prodej dřeva-obecní lesy – 164 tis. Kč dle odhadu výdajů a příjmů do konce roku a současných 

výkupních cen dřeva, zpracováno správcem městských lesů „Polesí Svatý Jan“    

Nájemné z bytového fondu + 350 tis. Kč, výběr nájmů z bytů v Západní ulici, vzhledem k časovému 

posunu prodeje bytů do osobního vlastnictví byly nájmy vybírány i v letošním roce   

Kapitálové příjmy  + 527 tis. Kč  

Prodej bytů nájemníkům č.p. 623- 370 tis. Kč;  č.p. 674 – 157 tis. Kč 

 Dotace, půjčky, rezervy + 942 tis. Kč  

Dotace ze SR, OP, EU  + 942 tis. Kč 

Dotace MK ČR pro MěK + 51 tis. Kč z programu „Veřejné informační služby knihoven“ pro projekt 

„Modernizace studovny“ 

Dotace „Sčítání lidu v roce 2021“ + 35 tis. Kč na krytí výdajů obcí souvisejících s přípravou Sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021 

Dotace pro MŠ Sedlčany + 856 tis. Kč z projektu tzv. Šablony  

Veškeré výše uvedené dotace jsou účelové a průběžné, tudíž ve stejné výši je upravena i výdajová 

část v příslušných oblastech výdajů 

Výdaje    +  3 141 tis. Kč   

Zemědělství – lesní hospodářství + 270 tis.Kč 

Dle výpočtu předpokladu výdajů na těžební, pěstební práce do konce roku (výsadba, oplocování, 

natírání, ožinování) správcem městských lesů „Polesí Svatý Jan“. 

Služby obyvatelstvu + 2 770 tis. Kč 

3.1. Školství + 856 tis. Kč – příspěvek MŠ Sedlčany viz. dotace příjmová část  

3.2. Kultura + 60 tis. Kč – příspěvek MěK viz. dotace příjmová část 51 tis. Kč; úprava dle skutečného 

čerpání výdajů akce : jarní koncerty + 6 tis. Kč, 125. let dráhy Sedlčany-Olbramovice + 3 tis. Kč 

3.3. Tělovýchova a zájmová činnost + 41 tis. Kč – úprava příspěvku na opravy a údržbu sportovních 

zařízení z důvodu havárie kanalizace v Sokolovně.  

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 1 813 tis. Kč 

3.4. a) Opravy BF + 350 tis. Kč – úprava navazuje na část příjmovou navýšení nájmů důvodu časového 

posunu prodeje bytů do osobního vlastnictví BD v Západní ul. 1173-1175, prostředky vybrané z nájmů 

budou použity na opravy dlažby na chodbách a schodištích, vymalování společných prostor, opravy 

podlah v suterénu  

3.4. f) Investice a další akce charakteru oprav, st.úprav, údržby majetku města + 1 463 tis. Kč 

IS U Háječku + 1 405 tis. Kč 



IS ul. Amerických letců + 345 tis. Kč 

Podrobnější komentář k těmto akcím přednese na jednání RM vedoucí OI Ing. Langer 

LAS umělé povrchy, dráhy, sektory – 388 tis. Kč – do konce roku nebude tato akce reralizována v plné 

výši SR; snížení je kompenzací v rámci zachování vyrovnaného rozpočtového opatření č. 4 (zákon 

250/2000 Sb. § 16) 

Opravy a úpravy prostor MěN + 165 tis. Kč  vyšší náklady u akcí : venkovní rolety, bezbarierový 

přístup na rehabilitaci, fasáda garáže; kompenzováno se částečně snížením havarijní stav uzávěrů 

vody 

Vnější sanace vlhkosti budovy ZUŠ č.p. 428 + 30 tis. konečná faktura 816 tis. navýšeno o práce 

vykopání jímky 

MŠ č.,p. 740 výměna jídelních výtahů – 30 tis. Kč, akce ukončena 

VO Solopysky + 430 tis. Kč navýšeno o rekonstrukce části VO z návsi k lomu; z návsi směrem na 

Třebnice, akce vyvolané ČEZem v průběhu roku  

VO od I/18 – 494 tis. akce nebude do konce roku realizováno 

 

Všeobecná veřejná správa + 101 tis. Kč  

Správa Městského úřadu úřadu + 321 tis. Kč úprava rozpočtu na platy vč. odvodů (přijetí 

zaměstnanců za odcházející zaměstnance do důchodu (vyšší vzdělání, zařazení do vyšších platových 

tříd), náhrada dovolené zaměstnancům při ukončení PP, využití pracovního potencionálu bývalých 

zaměstnanců formou dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce; výplaty za práce a 

činnosti odvedené v rámci příprav Sčítání lidu, domů, bytů v roce 2021 (viz. účelová dotace příjmová 

část)  

Toto navýšení je částečně kompenzováno plánovanými úsporami ve výdajových  položkách „Potřeby 

ICT, GDPR“ – 220 tis.       

 

Příjmy             SR vč. RO 1-4  291 868  tis. Kč   

Výdaje             SR vč. RO 1-4  291 868 tis. Kč 

SR vč. RO 1-4  vyrovnaný 

 



Rozpočtové opatření č. 5/2019  

Příjmy i výdaje jsou bez navýšení, součet RO 5 = 0      

Úprava položek se týká výdajové části 

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba  

3.4. f) Investice a další akce charakteru oprav, st.úprav, údržby majetku města  

Schválený dodatek č. 2, Smlouva na stavbu Modernizace přestupního terminálu – navýšení akce + 

2 501 tis. Kč 

SoD na stavbu parku v Tyršově ul. – navýšení akce + 2 830 tis. Kč 

Tyto změny jsou kompenzovány v rámci zachování vyrovnaného rozpočtového opatření č. 5 (zákon 

250/2000 Sb. § 16) snížením položky LAS umělé povrchy, dráhy, sektory - 5 331 tis. Kč; akce nebude 

do konce roku realizována v plné výši SR.   

 

Příjmy             SR vč. RO 1-5  291 868  tis. Kč   

Výdaje             SR vč. RO 1-5  291 868 tis. Kč 

SR vč. RO 1-5  vyrovnaný 
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