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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 8  dne 19.06.2019     OF081901Z 

 
Změna rozpočtu města Milevska za rok 2019 a kontokorentní úvěr 

 

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,  
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

(v platném znění) 
 
Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta       …………………………………… 
 
Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF      ………..………………………... 
  
Vztah k rozpočtu: saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2019 se 

zhorší o částku 12,9 mil. Kč na  částku schodku – 68,7 mil. Kč, schodek již 
není kryt vlastními zdroji, nutnost dokrýt kontokorentním úvěrem 

 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje přijetí kontokorentní úvěru s limitem do 10 mil. Kč dle smlouvy 
o kontokorentním úvěru č. 10073/19/LCD s Českou spořitelnou a.s., se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, dle příloha č. 4; 

II. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 15/2019  rozpočtová opatření č.  68 – 73 a změny 
závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1; 

III. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 44 - 49 a 57 - 60 dle přílohy č. 2; 
IV. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska 

na rok 2019 dle přílohy č. 3.                
 
2. Důvodová zpráva 
 
S ohledem na přípravu předkládané rozpočtové změny, především pak na zapojení do rozpočtu 
2 investičních akcí – Obnova komunikace Dukelská, Obnova hřiště u 1. ZŠ v celkové hodně 
přesahující částku 13 mil. Kč  a dále pak na tu skutečnost, že předpokládaný zůstatek 
rozpočtových prostředků (bez prostředků na účtu sociálního fondu) činní po poslední rozpočtové 
změně 6 mil. Kč (zatím nejsou k dispozici dotační smlouvy, které by zlepšily rozpočtované příjmy), 
tudíž tyto 2 akce by nebylo možné do rozpočtu zařadit, byla provedena poptávka po 
kontokorentním úvěru (možnost debetu na běžnému účtu). 
V rámci poptávky byly osloveny 3 bankovní instituce, z toho 2 předložily do uvedeného termínu 
nabídky. Výběrová komise a rada města doporučuje uzavřít smlouvu jako nejvýhodnější nabídku 
na kontokorentní úvěr s Českou spořitelkou a.s. – viz. smlouva uvedena v příloze č. 4. Debetní 
limit bude do výše 10 mil. Kč do konce tohoto roku. Za nevyčerpané prostředky si banka účtuje 
rezervační poplatek ve výši 0,10 % p. a. (u této částky činní cca 800,- Kč/měsíc). Z vyčerpané 
částky se pak platí úrok, který je závislý na denní sazbě PRIBOR + 0,14 % p. a. (sazba PRIBOR je 
cca 2 %). 
 
Změna rozpočtu č. 15/2019 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkájí: 
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- RO č. 68 – Úprava rozpočtu na straně příjmů a i na straně výdajů odboru regionálního rozvoje 
v návaznosti na schválenou dohodu o zápočtu pohledávek s organizací SPOS s.r.o., tato změna 
má pozitivní vliv na schodek rozpočtu ve 284,20 tis. Kč (což je rozdíl po zápočtu pohledávek, který 
bude zaplacen městu). 
- RO č. 69 – Přesun v souladu s rozpočtovou skladbou v daňových příjmech u hazardních her a 
mírné navýšení o 600 tis. Kč s ohledem na vývoj daně z technických her. 
- RO č. 70 – Navýšení daňových příjmů o 1.321 tis. Kč z důvodu zvýšení daně z příjmů 
právnických osob za město za rok 2018 (vyčíslená za hlavní i hospodářskou činnost), která bude 
do daňových příjmů města proúčtována. A dále pak navýšení výdajů o 1.730 tis. Kč na daň 
z příjmů za město v hlavní rozpočtové činnosti. Zvýšení je ovlivněno zdaněním příjmů z nuceného 
výkupu akcií, které se uskutečnilo v loňském roce s příjmem přesahujícím částku 10 mil. Kč. 
- RO č. 71 – Zapojení do rozpočtu OISM nové investiční akce Obnova komunikace v ul. Dukelská 
s částkou 5.200 tis. Kč. Na tuto akci je zažádáno o dotaci – viz. materiál OISM. 
- RO č. 72 – Zapojení do rozpočtu OISM další nové investice Obnova hřiště u 1. ZŠ s objemem 
finančních prostředků 8.200 tis. Kč (zhoršení schodku rozpočtu nutné krýt kontokorentním 
úvěrem). Pokud se akce bude realizovat, bude nařízen 1. ZŠ odvod z jejího investičního fondu ve 
výši cca 1 mil. Kč, tato částka se pak pozitivně promítne na straně příjmů rozpočtu města. Akce 
se bude realizovat v případě obdržení dotace – viz. materiál OISM. 
- RO č. 73 – Zapojení do rozpočtu potřebné částky debetu (z konkokorentvního úvěru) ve výši 
7 mil. Kč a navýšení výdajů na poplatky a případné úroky. 
 
Změna rozpočtu č. 15/2019 je uvedena v příloze č. 1. 
 

Schválelním výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o částku 
12,9 mil. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši – 68,7 mil. Kč, předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků již nebude schopen tento schodek pokrýt, proto je navrženo RO č. 73 a 
zbylou část dokrýt z kontokorentního úvěru do doby přijetí již schválených dotací na akce 
/Chodníky Sažinova a Nádražní ul., Retenční nádrž SPOS/ a po rozhodnutí o žádostech o dotace 
na výše uvedené akce /Komunikace Dukelská, hřiště 1. ZŠ/. 
 
Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách v případě 
schválení navržených rozpočtových opatření a skutečnosti: 

 
Zdroj: vlastní, výkaz FIN  
Pozn.: RS 2019 -  schválený rozpočet pro rok 2019;    RU 10/2019 až 13/2019 – upravený rozpočet po RZ č. 10/2019 – 13/2019; 

 RU 14/19 – aktuálně upravený rozpočet;    RU 15/19 – upravený rozpočet v případě schválení ZMM dne 19.06.2019. 

RU 10/2019 RU 11/2019 RU 12/2019 RU 13/2019 RU 14/2019 RU 15/2019

200 079,65 212 224,72 212 224,72 213 826,02 213 826,02 214 754,65 208 559,85 81 366,02

143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00 144 946,00 53 924,06

17 978,59 18 109,28 18 109,28 18 109,28 18 109,28 18 109,28 9 993,48 3 494,06

6 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00

32 426,06 50 440,44 50 440,44 52 041,74 52 041,74 52 970,37 52 970,37 23 947,90

234 465,20 266 332,99 266 629,99 269 767,17 269 770,17 270 516,77 277 288,77 84 248,41

175 298,20 189 774,99 189 871,99 190 699,17 190 702,17 190 928,17 184 300,17 75 287,55

59 167,00 76 558,00 76 758,00 79 068,00 79 068,00 79 588,60 92 988,60 8 960,86

-34 385,55 -54 108,27 -54 405,27 -55 941,15 -55 944,15 -55 762,12 -68 728,92 -2 882,39

-34 385,55 -54 108,27 -54 405,27 -55 941,15 -55 944,15 -55 762,12 -68 728,92 -2 882,39

+0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

Krátkodobé úvěry - kontokorent +0,00 +7 000,00 +0,00

-5 718,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -2 393,50

-40 104,08 -59 852,80 -60 149,80 -61 685,68 -61 688,68 -61 506,65 -67 473,45 -5 275,89

49 000,00 68 333,42 68 333,42 68 333,42 68 333,42 68 333,42 68 333,42 68 333,42

-40 104,08 -59 852,80 -60 149,80 -61 685,68 -61 688,68 -61 506,65 -67 473,45 -5 275,89

8 895,92 8 480,62 8 183,62 6 647,74 6 644,74 6 826,77 859,97 63 057,54

ZMM mimoř. 

24.4. 

schváleno

schváleno RM 

06.05.

ZMM 15.05. 

schváleno

RM 20.5. 

schváleno

RM 10.6. 

schváleno
ZM 19.6.

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2019 - odhad/skutečnost

Změna stavu na bankovních účtech (+/-)

Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu

Změna stavu na bankovních účtech  (+/-)

 tř.3 - Kapitálové příjmy

 tř.4 - Přijaté transfery

II.Výdaje (V)

 tř.5 - Běžné výdaje

 tř.6 - Kapitálové výdaje

III.Saldo P a V

B.Financování

Výsledné saldo celkových P a V (+/-) 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)

Skutečnost            

za 5/2019

 tř.2 - Nedaňové příjmy

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách       

v tis. Kč

Schválený 

rozpočet 2019

A.Hospodaření běžného roku

I.Příjmy (P)

 tř.1 - Daňové příjmy

Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.
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Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu na vědomí radou města přijatá RO č. 44 až 49 a 57 
až 60 za období měsíce květen 2019. Specifikace RO je uvedena v příloze č. 2. 
 
V příloze č. 3 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet 
města Milevska na rok 2019. 
 
Kompetence RMM: 
Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2019 č. 27/18 ze dne 12. 12. 2018 byla dána 
kompetence radě města v tomto rozsahu: 

a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti 
účelově určených prostředků, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i 
výdajů; 
b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, 
že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda 
rozpočtu hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu města; 
Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí Zastupitelstvu města Milevska 
na jeho zasedání. 

 

Počet stran materiálu:   3 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):              4/10 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 15/2019;  
2. Příloha P2 - Přehled rozpočtových opatření (RO) –  za měsíce květen 
3. Příloha P3 - Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2019.    
4. Příloha P4 – Smlouva o kontokorentním úvěřru č. 10073/19/LCD             


