
         PŘÍLOHA č. 3 
Závěrečný účet obce za rok 2021 

 

Přehled rozpočtových opatření r. 2021 
 

 

 

1/2021/RO_1 

Rozpočtové opatření Rady obce Dolní Újezd, schváleno usnesením RO č. 3/60/2021 z 18.1.2021. 

V souladu s usnesením ZO č.  17/12/2020 bod e)  ze dne 11.12.2020  RO schválila rozpočtové 

opatření č. 1/2021/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: akce "Kanalizace Bořkov", rizikové kácení stromů) 

 

2/2021/RO_2 

Rozpočtové opatření Rady obce Dolní Újezd, schváleno usnesením RO č. 19/61/2021 z 1.2.2021. 

Přesun v rámci schváleného rozpočtu na financování dokumentace pro akci "Šatny v tělocvičně ZŠ a 

MŠ Dolní Újezd" a na nový kamerový systém pro lokalitu Dolní Újezd č. p. 14. 

 

3/2021/RO_3 

Rozpočtové opatření Rady obce Dolní Újezd, schváleno usnesením RO č. 3/65/2021 z 29.3.2021. 

Upřesnění výše DPPO za obce (v příjmech i výdajích), avízo pro změnu rozpočtu č. 19-25 (doplatek 

dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů  - upřesnění rozpočtované 

částky) 

 

4/2021/ZO_1 

Rozpočtové opatření č. 4/2021/ZO_1 schválené usnesením ZO č. 10/15/2021 dne 26.4.2021 

Zapojení dotací a příspěvků do rozpočtu: 

* zapojení příspěvků od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce: 1. ve výši 232.000,- Kč (v 

souladu s dohodou č. SYA-V-4002/2021 na vytvoření 2 pracovních míst pomocného dělníka VPP) a 

2. ve výši 174.000,- Kč (v souladu s dohodou č. SYA-VZ-1023/2021 – 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.                                                                                                                                  

* zapojení přijatých dotací - avízo pro změnu rozpočtu č. 21-29 - příspěvek z VPS - UZ 98037 

(příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021) 87.911,75 Kč; 

individuální dotace z rozpočtových prostředků PKr dle avíza pro změnu rozpočtu č. 4 - dotace z POV 

na opravu mostu v obci Dolní Újezd ve výši 110 tis. Kč 

* zapojení navýšených příjmů (prodej nepotřebného DDHM) - 29 tis. Kč 

* posílení rozpočtu, přesuny rozpočtovaných prostředků na schválené akce: 

- spoluúčast k dotaci Rekonstrukce šaten u tělocvičny ZŠ (255 tis. Kč), oprava chodníku v Dolečkách 

(180 tis. Kč), oprava vodovodu v Bořkově (150 tis. Kč) 

-  pořízení nového kontejneru na SD (55 tis. Kč), nový web obce vč. webhostingu (26.911,75 Kč), 

nákup technického vybavení pro stavební četu (35 tis. Kč) 

** přesun rozpočtovaných prostředků - finanční dary a individuální dotace  

 

5/2021/RO_4 

Rozpočtové opatření č. 5/2021/RO_4 schválené usnesením RO č. 7/70/2021 dne 7.6.2021 

Zapojení dotací a příspěvků do rozpočtu:  

* usnesením RPk č.  R/365/21 ze dne 24. 5. 2021 byla schválena náhrada mimořádných nákladů dle 

zákona č. 240/2000 Sb. za realizaci krizových opatření v době nouzového stavu, které vznikly ZŠ a 

MŠ Dolní Újezd (20.394,- Kč) 

* zapojení příspěvků od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce ve výši 90.000,- Kč (v souladu s 

dohodou č. SYA-V-4006/2021 na vytvoření 1 pracovního místa pomocného dělníka VPP). Příspěvek 

je poskytován po prokázání skutečně vynaložených výdajů na plat zaměstnanců včetně povinných 

odvodů zaměstnavatele.                                                                                        



* předpokládané čerpání dotace Ministerstva životního prostředí (program 11531-OPŽP 2014-2020), 

projekt "Dolní Újezd, protipovodňová ochrana" - dle RoPD (změna) z 5.5.2021 - pro rok 2021: 

3.325.000,00 Kč 

* přesun z rozpočtovaných prostředků § 3639 na připravené akce: 

- příprava vybudování zadního parkoviště za ZŠ (mezi pavilóny ŠJ ZŠ, MŠ a sportovní halou) - 

přeložky pod parkovištěm - 430 tis. Kč 

- oprava a přesun poškozeného kříže u Trojice za ZŠ - 70 tis. Kč 

   

6/2021/ZO_2 

Rozpočtové opatření č. 6/2021/ZO_2 schválené usnesením ZO č. 5/17/2021 dne 12.7.2021 

Posílení výdajů na § 5269 - poskytnutí finančního daru (ve formě příspěvku do veřejné sbírky) ve výši  

100.000,- Kč  obci  Mikulčice, IČ:  00285102 (Jihomoravský kraj) .  Finanční částka je učena na 

pomoc s odstraněním škod po řádění tornáda a bude poukázána na transparentní účet obce Mikulčice 

číslo 299 222 440/0300. 

Zapojení financování (pol. 8115) ve výši 100.000,- Kč. 

 

7/2021/RO_5  

Rozpočtové opatření č. 7/2021/RO_5 schválené usnesením RO č. 9/75/2021 dne 23.8.2021 

Zapojení dotací a příspěvků do rozpočtu:  

* avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 15 - neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti 

vodního hospodářství - akce Dolní Újezd, Bořkov - kanalizace (1.100.000,00 Kč) 

* avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 21-64 - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Dolní Újezd  - 

neinvestiční dotace v rámci OP VVV (1.002.638,00 Kč) 

* avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 21-65 - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění 

negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí za bonusová období od 1.2. do 

31.5.2021. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání a není účelově určen (343.596,74 Kč) - bude 

použito na posílení rozpočtu na opravy komunikací, nové elektrody do defibrilátorů 

 * přesun z rozpočtovaných prostředků § 3113 - rekonstrukce šaten ZŠ  -  akce nebude realizována, dle 

sdělení MF (č.j. OÚ DÚ/0773/2021) byla žádost o poskytnutí dotace vzhledem k velkému počtu 

účastníků zamítnuta. Alokované vlastní zdroje budou použity na posílení rozpočtu na přípravu 

vybudování zadního parkoviště za ZŠ (mezi pavilóny ŠJ ZŠ, MŠ a sportovní halou) - přeložky pod 

parkovištěm - 220 tis. Kč (posílení výdajů) 

* zapojení navýšených příjmů (vratky vyúčtování el. energie z nebytových prostor) ke krytí výdajů 

(zálohy el. energie v nebytových prostorách) 

* úprava rozpisu rozpočtu (oprava položky RS   - vanový kontejner na velkoobjemový odpad na 

sběrném dvoře, vyčlenění vlastních zdrojů na realizaci akce Oprava místní komunikace - 

Kolomažnice) 

 

8/2021/ZO_3 

Rozpočtové opatření č. 8/2021/ZO_3 schválené usnesením ZO č. 9/18/2021 dne 20.9.2021 

Zapojení dotace do rozpočtu:  

* avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 21-94 - neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů 

vzniklých v souvislosti s konáním voleb do PS PČR ve dnech 8.-9.10.2021 (62 tis. Kč -   posílení 

příjmů i výdajů) 

Přesun v rámci schválených výdajů: 

* spoluúčast obce k projektu "Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu Litomyšlsko" ve výši 24.550,- 

Kč (poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko) - přesun v rámci § 

3745 

 

9/2021/RO_6 

Rozpočtové opatření č. 9/2021/RO_6 schválené usnesením RO č. 17/81/2021 dne 15.11.2021 

Zapojení dotací do rozpočtu:  

* účelová neinvestiční dotace z MMR na "Opravu místní komunikace v obci Dolní Újezd" v rámci 

programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ 

* účelová neinvestiční dotace MZe na "Obnovu křížů v Dolním Újezdě" v rámci programu 12966 - 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

* avízo pro změnu rozpočtu č. 21-112 - "kompenzační bonus" (18.867,49 Kč) 



* prodloužení smluv s Úřadem práce - navýšení účelového příspěvku na vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  

Zapojení navýšených příjmů ke krytí zvýšených výdajů (zejména elektrické energie, plyn,..) 

* ČOV, DPS, nebytové prostory... 

Snížení předpokládaných tržeb za těžbu dřeva a snížení nákladů na těžbu (les) 

Přesun v rámci schválených výdajů: 

* přesun v rámci § 2212 a 2219 mezi položkami 5171 a 6121 (dle skutečné realizace akcí - MK 4d 

Bořkov, rozšíření stezky do Malvařic od muzea, chodník Dolečka) 

* přesun mezi pol. 6121 a 6371 (kanalizace Kolomažnice - přípojky) 

 

10/2021/ZO_4 

Rozpočtové opatření č. 10/2021/ZO_4 schválené usnesením ZO č. 16/21/2021 dne 10.12.2021 

Zapojení dotace do rozpočtu:  

* avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 21--130 - neinvestiční účelová dotace MV GŘ HZS na výdaje 

spojené s činností jednotek SDH - náhrady výjezdů, odborná příprava, vybavení a opravy neinvestiční 

povahy (42.077,- Kč - posílení příjmů i výdajů) 

* upřesnění čerpání příspěvku na veřejně prospěšné práce 

* upřesnění výše poskytnuté dotace "Protipovodňová ochrana" 

Přesun v rámci schválených výdajů: 

* poskytnutí neinvestiční dotace FCH Dolní Újezd na rok 2022 ... 430 tis. Kč (posílení §4351 

přesunem z §6399) 

* dokrytí ztráty z provozování koupaliště TJ SOKOL DÚ .... 57,2 tis. Kč (změna rozpisu v rámci § 

3412) 

 

11/2021/RO_7 

Rozpočtové opatření č. 11/2021/RO_7 schválené usnesením RO č. 3/84/2021 dne 27.12.2021 

Zapojení příspěvků do rozpočtu:  

* avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 50 - náhrada z rozpočtových prostředků Pardubického kraje - 

částečná refundace nákladů obcím v roce 2021 v době nouzového stavu a stavu pandemické 

pohotovosti dle §35 zákona č. 240/2000 Sb. (rozvoz osobních ochranných pracovních prostředků a 

antigenních testů do škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče) - 

7.200,- Kč 


