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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 12  dne 12.02.2020     OF122001Z 

 
Změna rozpočtu města Milevska 

 

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 2020 se 

zhorší o částku 4.129 tis. Kč na  částku schodku -9.956,56 tis. Kč  
 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 4/2020  rozpočtová opatření č.  11 – 12 a změny 
závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1; 

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 – 5 za rok 2020 dle přílohy č. 2; 
III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska 

na rok 2020 – stav k 31.01.2020 dle přílohy č. 3; 
IV. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 138 – 144 a 150 – 159 za rok 2019 dle přílohy 

č. 4.          
 
2. Důvodová zpráva 
 
Změna rozpočtu č. 4/2019 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají: 
- RO č.  11 – Navýšení rozpočtu výdajů OVV na předfinancování dotace pro 2. ZŠ v celkové výši 
4.049 tis. Kč na Modernizaci odborných učeben z IROP (MAS), záměr předfinancování dotace byl 
projednán usnesením ZMM č. 31/81, příjem dotace bude realizován až v roce 2021. 
-  RO č. 12 – Navýšení rozpočtu investičních výdajů OISM o 80 tis. Kč na přípravu akce Snížení 
energetické náročnosti sportovní haly vč. vzduchotechniky, a to na administraci výběrového 
řízení na zhotovitele.  
 
Změna rozpočtu č. 4/2019 je uvedena v příloze č. 1. 
 

Schválelním výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o částku 
4.129 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši – 9.956,56 tis. Kč, předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků bude na konci roku 2020 činit 23.329,91 tis. Kč (vč. účelového sociálního 
fondu). 
 
Pro informaci je připojen přehled o schváleném a upraveném rozpočtu, rozpočtu po změnách 
v případě schválení navržených rozpočtových opatření: 
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Zdroj: vlastní, výkaz FIN  
Pozn.: RS 2020 -  schválený rozpočet pro rok 2020;    RU 1/2020 až 2/2020 – upravený rozpočet po RZ č. 1/2020 – 2/2020; 

 RU 3/20 – aktuálně upravený rozpočet;     RU 4/20 – upravený rozpočet v případě schválení změny ZMM dne 12.02.2020. 

 
 
Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu na vědomí radou města přijatá RO č. 1 až 5 v období 
měsíce leden 2020. 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 2020 – stav k 31.01.2020. 
 
Dodatečně je také předkládán v příloze č. 4 přehled rozpočtových opatření, která byla schválená 
radou města a vztahují se ještě k loňskému roku 2019 a nebyla zatím zastupitelstvu dána na 
vědomí. 
 
 

Počet stran materiálu:   2 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):              4/6 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 4/2020;  
2. Příloha P2 - Přehled rozpočtových opatření (RO) –  za měsíc leden 2020 
3. Příloha P3 - Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2020-stav k 31.01.2020; 
4. Příloha P4 – Přehled rozpočtových opatření (RO) –  roik 2019 

RU 1/2020 RU 2/2020 RU 3/2020 RU 4/2020

199 638,40 199 638,40 199 638,40 199 669,19 199 669,19

148 271,00 148 271,00 148 271,00 148 271,00 148 271,00

18 990,59 18 990,59 18 990,59 18 990,59 18 990,59

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

31 876,81 31 876,81 31 876,81 31 907,60 31 907,60

204 325,08 204 587,08 205 077,61 205 496,75 209 625,75

187 684,08 187 946,08 188 048,61 188 467,75 188 768,75

16 641,00 16 641,00 17 029,00 17 029,00 20 857,00

-4 686,68 -4 948,68 -5 439,21 -5 827,56 -9 956,56

-4 686,68 -4 948,68 -5 439,21 -5 827,56 -9 956,56

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

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

-5 235,00 -5 235,00 -5 235,00 -5 235,00 -5 235,00

-9 921,68 -10 183,68 -10 674,21 -11 062,56 -15 191,56

15 000,00 38 521,47 38 521,47 38 521,47 38 521,47

-9 921,68 -10 183,68 -10 674,21 -11 062,56 -15 191,56

5 078,32 28 337,79 27 847,26 27 458,91 23 329,91

schváleno RM 

06.01.20

schváleno RM 

20.01.20

schváleno RM 

03.02.20

projednáváno 

ZM 12.02.20

 tř.2 - Nedaňové příjmy

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách       

v tis. Kč

Schválený 

rozpočet 2020

A.Hospodaření běžného roku

I.Příjmy (P)

 tř.1 - Daňové příjmy

Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.

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 (-)

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2020 - odhad/skutečnost

Změna stavu na bankovních účtech (+/-)

Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu


