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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 11  dne 11.12.2019     OF111901Z 

 
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 2.902,27 tis. Kč na  částku schodku – 45.650,15 tis. Kč  
 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 27/2019  rozpočtová opatření č.  145 – 149 
a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1; 

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 115 – 120 a 125 - 137 dle přílohy č. 2; 
III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska 

na rok 2019 – stav k 30.11.2019 dle přílohy č. 3.                
 
2. Důvodová zpráva 
 
Změna rozpočtu č. 27/2019 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají: 
- RO č.  145 – Snížení rozpočtu výdajů OŽP v celkové výši 1.018,94 tis. Kč z důvodu nerealizace 
opravy nádrže Vinice a nižších nákladů na provoz kompostárny v letošním roce. 
- RO č. 146 – Snížení rozpočtu výdajů OISM v celkové výši 1.920 tis. Kč – jedná se především o  
úspory u investičních akcí. 
- RO č. 147 – Snížení rozpočtu příjmů OF o 739 tis. Kč z důvodu nižšího převodu prostředků 
z hospodářské činnosti s ohledem na vývoj letošního roku a roku následujícího, kdy se očekává 
ztráta. 
- RO č. 148 – Navýšení rozpočtu příjmů OPSPK o 1.200 tis. Kč na základě vyššího výběru pokut 
z úsekových měřičů rychlosti v místní části Velká. 
- RO č. 149 – Přesun a celkové snížení rozpočtu příjmů – dotací v rámci Živého Milevska – snížení 
u ŽM I. z důvodu posunutí realizací strategií a navýšení u ŽM II. na základě skutečně přijatých 
dotačních prostředků v letošním roce. 
 
Změna rozpočtu č. 23/2019 je uvedena v příloze č. 1. 
 

Schválelním výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 
2.902,27 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši – 45.650.,15 Kč, předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků bude na konci roku činit 16.938,74 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu), 
což zpresňuje (zlepšuje) odhad počátečního zůstatku prostředků pro rok 2020. 
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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 23/2019 až 25/2019 – upravený rozpočet po RZ č. 23/2019 – 25/2019; 

 RU 22/19 – aktuálně upravený rozpočet;    RU 27/19 – upravený rozpočet v případě schválení ZMM dne 11.12.2019. 

 
 
Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu na vědomí radou města přijatá RO č. 115 až 120 a 
125 až 137 v období měsíců říjen až listopad 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 30.11.2019. 
 
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):              3/5 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 27/2019;  
2. Příloha P2 - Přehled rozpočtových opatření (RO) –  za měsíce říjen až listopad 
3. Příloha P3 - Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2019-stav k 30.11.2019.    

RU 23/2019 RU 24/2019 RU 25/2019 RU 26/2019 RU 27/2019

200 079,65 235 174,37 236 456,92 236 456,92 236 482,21 236 445,54 190 385,72

143 025,00 144 991,00 144 991,00 144 991,00 144 991,00 144 991,00 121 386,69

17 978,59 11 215,54 11 215,54 11 215,54 11 215,54 12 415,54 11 640,07

6 650,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

32 426,06 78 467,83 79 750,38 79 750,38 79 775,67 78 539,00 57 358,96

234 465,20 283 538,02 284 854,63 285 034,63 285 034,63 282 095,69 195 652,25

175 298,20 188 458,18 189 774,79 189 954,79 189 904,79 188 265,85 146 950,08

59 167,00 95 079,84 95 079,84 95 079,84 95 129,84 93 829,84 48 702,17

-34 385,55 -48 363,65 -48 397,71 -48 577,71 -48 552,42 -45 650,15 -5 266,53

-34 385,55 -48 363,65 -48 397,71 -48 577,71 -48 552,42 -45 650,15 -5 266,53

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

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

-5 718,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -4 786,99

-40 104,08 -54 108,18 -54 142,24 -54 322,24 -54 296,95 -51 394,68 -10 053,52

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

-40 104,08 -54 108,18 -54 142,24 -54 322,24 -54 296,95 -51 394,68 -10 053,52

8 895,92 14 225,24 14 191,18 14 011,18 14 036,47 16 938,74 58 279,90

ZM + RM 23.10. 

schváleno

RM 04.11. 

schváleno

RM 18.11. 

schváleno

RM 2.12. 

schváleno

ZM 11.12. 

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 10/2019

 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.


