
         PŘÍLOHA č. 3 
Závěrečný účet obce za rok 2020 

 

Přehled rozpočtových opatření r. 2020 
 

 

 

1/2020/RO_1 

Rozpočtové opatření Rady obce Dolní Újezd, schváleno usnesením RO č. 14/32/2020 z 20.1.2020. 

V souladu s usnesením ZO č.  23/7/2019 bod e)  ze dne 13.12.2019  RO schválila rozpočtové opatření 

č. 1/2020/RO_1 (navýšení výdajů v lednu rozpočtového roku v případech, kdy byly tyto výdaje 

rozpočtovány a  finančně kryty v předcházejícím roce, ale z objektivních důvodů nebyly do 31.12. 

uhrazeny) 

 

 

2/2020/ZO_1 

Rozpočtové opatření Zastupitelstva obce Dolní Újezd, schváleno usnesením ZO č. 7/8/2020 dne 

17.2.2020). 

Přesun výdajů v rámci schváleného odvětvového třídění rozpočtové skladby (veřejnoprávní podpora 

na základě přijatých individuálních žádostí).  Rozpočtovým opatřením se přesouvá 10 tis. Kč z § 34** 

na § 55** - pokrytí navýšeného požadavku na veřejnoprávní podporu pro spolek SH ČMS Sbor 

dobrovolných hasičů DÚ. 

 

 

3/2020/RO_2 

Rozpočtové opatření Rady obce Dolní Újezd, schváleno usnesením RO č. 4/40/2020 z 15.4.2020. 

- přesun výdajů z § 3639  na § 5213 - zakoupení mobilní dezinfekční jednotky 

- zapojení navýšených příjmů ( doplatek dotace na volby do EP,  dary na náklady související s 

výskytem nákazy koronaviru) ke krytí  výdajů  souvisejících s krizovými opatřeními a pandemií 

koronaviru (§ 5213) 

 

 

4/2020/ZO_2 

Rozpočtové opatření Zastupitelstva obce Dolní Újezd, schváleno usnesením ZO č. 12/9/2020 z 

25.5.2020. 

Zapojení příspěvků od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce: 1. ve výši 86.800,- Kč (v souladu 

s dohodou č. SYA-V-4004/2020 na vytvoření 2 pracovních míst pomocného dělníka VPP) a 2. ve výši 

174.000,- Kč (v souladu s dohodou č. SYA-VZ-1024/2020 – OP Zaměstnanost – ESF - na vytvoření 2 

pracovních míst pomocného dělníka VPP). Příspěvek je poskytován po prokázání skutečně 

vynaložených výdajů na plat zaměstnanců včetně povinných odvodů zaměstnavatele. 

 

 

5/2020/ZO_3 

Rozpočtové opatření Zastupitelstva obce Dolní Újezd, schváleno usnesením ZO č. 9/10/2020 z 

22.6.2020) 

Propad v rozpočtovém určení daní - dopady COVID-19 (8 mil.); zapojení účelové dotace MMR - 

Program 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - akce "Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ D. 

Újezd - pavilon U2" ve výši 3.419.304,- Kč (akce realizována a financována z vlastních zdrojů v roce 

2019); posílení výdajů §3113 99,3 tis. Kč (dotační management,...), navýšení výdajů na nouzová 

opatření - pandemie COVID-19: 100 tis., oprava EPS v DPS  100 tis. ; uspořené výdaje (nebude 

čerpáno v roce 2020): - II. etapa rekonstrukce VO 850 tis. Kč, protipovodňová opatření 0,5 mil. Kč 

(přesun realizace do r. 2021), §3639 realizace akcí dle připravených projektů 1,5 mil. Kč, oslava 340 

let selského povstání 100 tis. Kč. Financování: zapojení uspořených prostředků u minulých let ve výši 

1,93 mil. Kč.4. Financování  

    - zrušení rozpočtovaných částek na konsolidační položky  a položku 8901 - dle pokynů PKr 

    - zapojení uspořených prostředků z minulých let na předfinancování dotací (400 tis. Kč) 

   



6/2020/ZO_4 

Rozpočtové opatření Zastupitelstva obce Dolní Újezd, schváleno usnesením ZO č. 10/11/2020 z 

21.9.2020) 

1. Zapojení dotací (změny finančních vztahů k jiným rozpočtům): 

*** Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze  SR - VPS, určený ke zmírnění dopadu poklesu 

daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu (ÚZ 98024)  ve výši 

2.458.750,- Kč  - avízo pro změnu rozpočtu obce č. 20-56 (výše příspěvku vychází z částky 1.250,- Kč 

a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ k 1.1.2020) 

*** Účelová neinvestiční dotace z MF ČR, poskytnutá na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb 

do zastupitelstva kraje v roce 2020 (ÚZ98193) ve výši 62.000,- Kč - avízo pro změnu rozpočtu č. 20-

58 

*** Navýšení příspěvku z Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce (ÚZ 13101) ve výši 31.500,- 

Kč (v souladu dodatkem č. 1 k  dohodě č. SYA-V-4004/2020. Příspěvek je poskytován po prokázání 

skutečně vynaložených výdajů na plat zaměstnanců včetně povinných odvodů zaměstnavatele). 

2. Posílení výdajové stránky rozpočtu: 

** Akce "Sportovní areál Dolní Újezd"  - navýšení rozpočtu o 58.750,00 Kč   

3. Snížení financování o 2,4 mil. Kč. 

 

 

7/2020/RO_3 

Rozpočtové opatření Rady obce Dolní Újezd, schváleno usnesením  RO č. 14/54/2020 z 26.10.2020 

Zapojení dotace (změny finančních vztahů k jiným rozpočtům): 

*** Účelová neinvestiční dotace PKr, poskytnutá na pořízení zásahové obuvi pro výjezdovou jednotku 

SDH  dle smlouvy č. OKŘ/20/22232 ve výši 15.000,- Kč 

 

 

8/2020/RO_4 

23.11.2020 

Zapojení dotace (změny finančních vztahů k jiným rozpočtům): 

*** Účelová neinvestiční dotace Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR, poskytnutá na výdaje spojené  s 

činností jednotek SDH (odborná příprava, uskutečněné zásahy, ...) ve výši 48.800,- Kč  

*** Navýšení příspěvku z Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce (ÚZ 13101) ve výši 30.000,- 

Kč (v souladu dodatkem č. 1 k  dohodě č. SYA-V-4004/2020. Příspěvek je poskytován po prokázání 

skutečně vynaložených výdajů na plat zaměstnanců včetně povinných odvodů zaměstnavatele). 

 

 

9/2020/RO_5 

Rozpočtové opatření Rady obce Dolní Újezd, schváleno usnesením  RO č. 5/58/2020 z 21.12.2020 

Upřesnění výše poskytnuté dotace (změny finančních vztahů k jiným rozpočtům): 

*** Upřesnění výše čerpaného příspěvku z Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce (ÚZ 13101, 

13013). Příspěvek je poskytován po prokázání skutečně vynaložených výdajů na plat zaměstnanců 

včetně povinných odvodů zaměstnavatele). 

 


