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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 9  dne 11.09.2019     OF091901Z 

 
Změna rozpočtu města Milevska za rok 2019  

 

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 

zlepší o částku 13,68 mil. Kč na  částku schodku – 53,85 mil. Kč a změna 
v oblastní financování 7 mil. Kč (zrušení kontokorentu) 

 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 20/2019  rozpočtová opatření č.  103 – 106 
a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1; 

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 61 - 67 a 74 - 96 dle přílohy č. 2; 
III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města 

Milevska na rok 2019 – stav k 31.8.2019 dle přílohy č. 3.                
 
2. Důvodová zpráva 
 
Změna rozpočtu č. 20/2019 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkájí: 
- RO č. 103 – Navýšení rozpočtových příjmů o částku 1.000 tis. Kč, nařízen odvod 
z investičního fondu 1. ZŠ z důvodu spolufinancování investiční akce Obnova hřiště u 1. ZŠ. 
- RO č. 104 – Zapojení do rozpočtu příjmů již schválené dotace ve výši 8.690,169 tis. Kč od 
SFDI na investiční akci Stavební úpravy chodníku a přechodlů v ulici Nádražní a Sažinova (výdaje 
již v rozpočtu zahrnuty v kompletní výši). 
- RO č. 105 – Zapojení do rozpočtu příjmů již schválené dotace na základě vydaného 
rozhodnutí ve výši 3.992,45 tis. Kč od Ministerstva životního prostředků na investiční akci 
Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu (retenční nádrž SPOS), 
výdaje již v rozpočtu zařazeny v kompletní výši. 
- RO č. 106 – Vyřazení z rozpočtu v oblasti financování částky 7.000 tis. Kč – překlenovací 
konktokorentní úvěr – dílčí část, která byla dočasně potřeba na krytí schodku rozpočtu. Po 
zapojení dotačních prostředků již není potřebné mít v rozpočtu částku zahrnutou a stávající 
schodek je plně kryt z vlastních zdrojů (z přebytků z minulých let) 
 
 
Změna rozpočtu č. 20/2019 je uvedena v příloze č. 1. 
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Schválelním výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 
13,68 mil. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši – 53,85 mil. Kč, předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků bude na konci roku činit 8,73 mil. Kč (vč. účelového sociálního fondu). 
V těchto částkách ještě není zahrnuta dotace na Obnovu hřiště u 1. ZŠ ve výši necelých 5 mil. Kč 
a již není zahrnuta částka překlenovacího kontokorentního úvěru. 
 
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 15/2019 až 18/2019 – upravený rozpočet po RZ č. 15/2019 – 18/2019; 

 RU 19/19 – aktuálně upravený rozpočet;    RU 20/19 – upravený rozpočet v případě schválení ZMM dne 11.09.2019. 

 
 
Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu na vědomí radou města přijatá RO č. 61 až 67 a 74 
až 96 za období měsíců červen až srpen 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 – stav k 31.8.2019. 
 
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:   2 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):              3/7 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 20/2019;  
2. Příloha P2 - Přehled rozpočtových opatření (RO) –  za měsíce červen až srpen 
3. Příloha P3 - Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2019-stav k 31.8.2019.    

RU 15/2019 RU 16/2019 RU 17/2019 RU 18/2019 RU 19/2019 RU 20/2019

200 079,65 208 559,85 208 871,85 209 196,84 212 134,83 212 134,83 225 817,45 136 238,91

143 025,00 144 946,00 144 946,00 144 946,00 144 946,00 144 946,00 144 946,00 90 338,64

17 978,59 9 993,48 10 130,48 10 130,48 10 130,48 10 130,48 11 130,48 6 483,69

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

32 426,06 52 970,37 53 145,37 53 470,37 56 408,35 56 408,35 69 090,97 39 416,58

234 465,20 277 288,77 277 558,77 277 955,41 279 548,76 279 668,76 279 668,76 126 938,03

175 298,20 184 300,17 184 532,17 184 234,57 185 242,92 185 242,92 185 242,92 111 084,47

59 167,00 92 988,60 93 026,60 93 720,84 94 305,84 94 425,84 94 425,84 15 853,56

-34 385,55 -68 728,92 -68 686,92 -68 758,57 -67 413,93 -67 533,93 -53 851,31 +9 300,88

-34 385,55 -68 728,92 -68 686,92 -68 758,57 -67 413,93 -67 533,93 -53 851,31 +9 300,88

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

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

-5 718,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -3 350,89

-40 104,08 -67 473,45 -67 431,45 -67 503,10 -66 158,46 -66 278,46 -59 595,84 +5 949,99

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 -67 473,45 -67 431,45 -67 503,10 -66 158,46 -66 278,46 -59 595,84 +5 949,99

8 895,92 859,97 901,97 830,32 2 174,96 2 054,96 8 737,58 74 283,41

ZM 19.6. 

projednáváno

RM 24.06. 

schváleno

RM 08.07. 

schváleno

RM 19.08. 

schváleno

RM 02.09. 

schváleno

ZM 11.09. 

projednáváno

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 7/2019

 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.


