
         PŘÍLOHA č. 3 
Závěrečný účet obce za rok 2022 

 

Přehled rozpočtových opatření r. 2022 

 
 

Rozpočtové opatření č. 1/2022/ZO_1 

Rozpočtové opatření Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. 1/2022/ZO_1 schválené usnesením ZO č. 

4/21/2022 dne 14.2.2022 

*zapojení finančních prostředků z uspořených peněz ve výši 13 mil. Kč na nákup nemovitosti č.p. 383 

a na další výdaje spojené s touto nemovitostí 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022/ZO_2 

Rozpočtové opatření č. 2/2022/ZO_2 schválené usnesením ZO č.  10/22/2022 dne 14.3.2022 

*zapojení finančních prostředků z uspořených peněz ve výši 0,5 mil. Kč na úhradu nákladů 

souvisejících se zajištěním ubytování a dalších potřeb uprchlíků z Ukrajiny. 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2022/RO_1 

Rozpočtové opatření č. 3/2022/RO_1 schválené usnesením RO č.  4/91/2022 dne 21.3.2022 

*avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 22-10 - doplatek nákladů vynaložených v souvislosti s 

konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 (ÚZ 98071) - 

změna v příjmech (třída 2***) i ve výdajích (§61**) 

 

Rozpočtové opatření č. 4/2022/RO_2 

Rozpočtové opatření č. 4/2022/RO_2 schválené usnesením RO č.  3/94/2022 dne 25.4.2022 

*avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 22-15 - Příspěvek ke zmírnění negativních dopadů působnosti 

zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, (ÚZ 98043) - změna v příjmech 

(pol.4111) i ve výdajích (§64**, povýšení rezervy) ve výši 125.829,81 Kč                         * avízo PKr 

pro změnu rozpočtu obce č.14 - Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – dotační titul 1., 

Výstavba parkoviště u Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd (investiční dotace) ve výši 

100.000,- Kč (vyúčtování do 31.12.2022) - posílení výdajů na §22** 

* přesun mezi § v rámci schváleného objemu darů a příspěvků (§3399 a §3741) - finanční dar 

záchranné stanici "Pasíčka" 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2022/ZO_3  

Rozpočtové opatření č. 5/2022/ZO_3 schválené usnesením ZO č. 7/23/2022 dne 20.06.2022 

* inv. příspěvek Kraji Smetany a Martinů na pořízení nabíječky na elektrokola ve výši 15.978,- Kč  

(přesun 16 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu §3639) 

* spoluúčast štěpkovač (KSaM)  ... cca 450 tis. Kč  (přesun z rezervy na investice na § 3639 na §3745) 

* SFDI - akce  "Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce"  (na základě výsledků výběrového řízení 

na dodavatele stavby posílení rozpočtu o cca 8,45 mil. Kč  na spoluúčast k dotaci, financování 

nezpůsobilých výdajů a případných dalších výdajů souvisejících s akcí  ) - kryto přesunem z 

rozpočtovaných porostředků, které nebudou v r. 2022 čerpány (oprava MK za školou, oprava mostu k 

fotbalovému hřišti,  nedočerpané prostředky na parkoviště za ZŠ "U", nedočerpané prostředky na 

projekt PPO) 

** žádost TJ SOKOL DÚ o poskytnutí půjčky ve výši 500 tis. Kč - bude poskytnuta dotace ve výši 

150 tis. Kč na opravu elektroinstalace v Sokolovně (přesun z §3326-zachování a obnova hodnot 

místního kulturního významu) 

**  mobilní rozhlas - licence na další rok - o 44 tis. Kč, zveřejnění reklamy na automobilu - projekt 

"Sociální automobil" pro Farní charitu Dolní Újezd 20 tis. Kč  (kryto navýšenými příjmy z úroků § 

6310) 

** úprava veřejného prostranství Jiříkov - investiční dotace MLD ve výši 39.625,- Kč (přesun 39,7 tis. 

Kč mezi inv. a neinv. výdaji) 

 

** financování: založení vkladového účtu z důvodu zhodnocení dočasně volných peněžních 

prostředků (vklad 15 mil. Kč)                                                                                                                                                                                   

   



Rozpočtové opatření č. 6/2022/ZO_4 

Rozpočtové opatření č. 6/2022/ZO_4 schválené usnesením ZO č. 7/24/2022 dne 11.08.2022 

* inv. příspěvek Kraji Smetany a Martinů na pořízení komunální techniky - štěpkovače ve výši 

380.514,- Kč  (přesun 381 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu §3745) 

* inv. příspěvek Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka - doplatek ve výši 20.589,- Kč z 

důvodu navýšených nákladů na  úpravu veřejného prostranství Jiříkov (přesun 21 tis. Kč mezi inv. a 

neinv. výdaji v rámci § 3745) 

 

* Posílení rozpočtu na opravu místních komunikací po 2. etapě rekonstrukce kanalizace v místní části 

Bořkov (na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby posílení rozpočtu o cca 1,429 

mil. Kč   - kryto přesunem z rozpočtovaných prostředků, které nebudou v r. 2022 čerpány (asfaltace 

uličky z Malvařic k moštárně, sdružená přípojka kanalizace, oprava mostu k fotbalovému hřišti,  

nedočerpané prostředky na realizaci akcí dle připravených a odsouhlasených projektů, spoluúčast k 

dotaci na štěpkovač) 

 

 

Rozpočtové opatření č. 7/2022/RO_3 

Rozpočtové opatření č. 7/2022/RO_3 schválené usnesením RO č. 13/99/2022 dne 22.8.2022

 **avízo PKr pro změnu rozpočtu obce č. 22-15 - Příspěvek ke zmírnění negativních dopadů 

působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, (ÚZ 98043) - změna v 

příjmech (pol.4111) i ve výdajích (§64**, povýšení rezervy) ve výši 4.730,05 Kč     

     

** zapojení doplatku příspěvku od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce za rok 2021  ve výši 

29.000,- Kč (v souladu s dohodou č. SYA-VZ-1023/2021 – OP Zaměstnanost – ESF - na vytvoření 2 

pracovních míst pomocného dělníka VPP). Příspěvek byl poskytnut po prokázání skutečně 

vynaložených výdajů na plat zaměstnanců včetně povinných odvodů zaměstnavatele za 12/2021 

(použito k posílení výdajů na §3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)    

      

** úprava rozpisu rozpočtu - provozní náklady v čp. 383 (přesun rozpočtovaných nákladů mezi §3613 

- nebytové prostory  a §3612 - bytové hospodářství, a to ve výši 280 tis. Kč)  

 

** přesun rozpočtovaných výdajů - posílení rozpočtu  - vodov.řad před čp.355 (v souvislosti s akcí 

SFDI - průtah obcí  - 270 tis. Kč (přesun z § 6399 na § 2310)     

   

 

Rozpočtové opatření č.8/2022/ZO_5 

Rozpočtové opatření č. 8/2022/ZO_5 schválené usnesením ZO č.7/25/2022 dne 19.9.2022 

** avízo PKr pro změnu rozpočtu č. 22-67 (finanční prostředky na zajištění financování společných 

voleb do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí) - 82 tis. Kč - posílení příjmů i výdajů 

** částečné zapojení příjmů dle Rámcové smlouvy o zajištění nouzového ubytování uprchlíků ke krytí 

souvisejících  výdajů; přesuny v rámci výdajů ke krytí navýšených výdajů na elektrickou energii a 

plyn 

 

 

Rozpočtové opatření č. 9/2022/RO_4 

Rozpočtové opatření č. 9/2022/RO_4 schválené usnesením RO č.3/3/2022 dne 22.11.2022 

** avízo PKr pro změnu rozpočtu č. 22-85 (finanční prostředky na zajištění přípravy volby prezidenta 

ČR) - 18,8 tis. Kč - posílení příjmů i výdajů 

** přesun mzdových prostředků z § 3639 na § 3745  

** přesun prostředků z §3399 na §3349 (posílení výdajů na tisk Obecních novin) 

** posílení R na pořízení závěsného vysavače listí (přesun v rámci §3745  mezi 5*** a 6***) 

** VO ROVINKA - akce obce při realizaci SFDI - posílení výdajů na výkopové práce 150 tis. Kč 

** posílení R na zemní práce - vodovod před čp. 355  (25 tis. Kč) 

** zapojení účelových prostředků na akci "Dolní Újezd - zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce - 

ISPROFOND 5537510227" dle uzavřené smlouvy č.1649/B1/2022  - 8.563.424,- Kč (příjmy i výdaje) 

 

 



Rozpočtové opatření č. 10/2022/ZO_6 

Rozpočtové opatření č. 10/2022/ZO_6 schválené usnesením ZO č.13/1/2022 dne 16.12.2022 

**avízo pro změnu rozpočtu obce č. 22-96  - účelová neinv.dotace na výdaje spojené s činností JPOIII 

SDH (příjmy i výdaje) 32.200,- Kč 

** upřesnění výše přijatých dotací na akce "Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce" a 

"Protipovodňová ochrana Dolní Újezd" (upřesnění příjmů i výdajů) 

** posílení výdajů : 

- na pořízení nového osobního automobilu pro obecní úřad 433 tis. Kč , na pojištění nového OA 13 tis. 

Kč 

- na doplatek dotace TJ SOKOL Dolní Újezd na dorovnání ztráty z provozování koupaliště cca 149 tis. 

Kč 

- na posílení příspěvku na provoz zřízené p.o. Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd 100 tis. Kč 

- posílení rozpočtu na dofinancování akcí - opravy vodovodu v souvislosti s akcí SFDI, opravy MK  

- zapojení nedočerpaných výdajů a přesuny ve výdajích- ke krytí navýšených výdajů 

 

Financování: 

- zhodnocování dočasně volných finančních prostředků obce na vkladovém účtu (pokračování v 

obnově vkladu na další období) 

 

 


