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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  19              dne  31.08.2020             OF192001R 

 
Změna rozpočtu č. 18/2020 

 

 
 

1. Důvodová zpráva 
Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2020 ze dne 
11. 12. 2019 je rada města oprávněná 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 hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč 
oproti aktuálně platnému rozpočtu města. Dále pak je zmocněna provádět rozpočtová opatření 
vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, které se týkají 
transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.  
 
Změna rozpočtu č. 18/2020 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO): 
- RO č. 94 – Přesun v rámci rozpočtových výdajů OŽP ve výši 72 tis. Kč z oprav na úhradu nákladů na 
likvidaci havárie (odstranění kontaminované zeminy po nelegální výrobě drog). 
- RO č. 95 – Přesun prostředků Participativního rozpočtu z ORR na realizaci 3 návrhů, a to 150 tis. Kč 
na OŽP na Písecké předměstí – modernizace dětského hřiště, 150 tis. Kč na Veřejné ohniště na OISM 
a 150 tis. Kč na OISM na Přístřešek pro volnočasové aktivity. 
- RO č. 96 – Přesun prostředků na náhrady mezd v době nemoci v rámci podpory terénní práce. 
- RO č. 97 – Přesun v rozpočtu výdajů OISM 120 tis. Kč z investic (Parkoviště Kpt. Nálepky) na opravy 
chodníků potřebné na jejich realizace do konce roku 2020. 
- RO č. 98 – Navýšení příjmů OKU o 12 tis. z důvodu prodeje vyřazených PC a navýšení výdajů 
o stejnou částku na nákup drobného materiálu pro IT (bez vlivu na saldo rozpočtu). 
- RO č. 99 – Přesun volných prostředků v rámci rozpočtu výdajů OISM bez vlivu na celkové saldo 
rozpočtu na pořízení nové vánoční výzdoby na radnici za 42,5 tis. Kč a na dofinancování potřebné 
částky 59,2 tis. Kč na úpravu prostor objektu (stodoly) ve Dmýšiticích po obdržení cenové nabídky. 
- RO č. 100 – Příjem 2. splátky sociální dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro 
letošní rok ve výši 1.436,07 tis. Kč a její zapojení do výdajové stránky především na platové 
prostředky (přesuny) a na další nutné výdaje (zlepšení salda rozpočtu). 
 
Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu. 
 
Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů se zlepší o částku 
1.313,07 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -31.908,8 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků bude na konci roku 2020 činit 19.377,67 tis. Kč (vč. účelového sociálního 
fondu, po zapojení úvěru, již po započtení dotace na Sportovní halu, ale zatím bez dotace na 
parkoviště Kpt. Nálepky a bez kompenzačního bonusu pro obce). 
 
Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení 
těchto rozpočtových opatření a skutečnosti za ukončený měsíc.  
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RU 14/2020 RU 15/2020 RU 16/2020 RU 17/2020 RU 18/2020

199 638,40 196 085,05 196 585,05 197 854,50 205 053,00 206 501,07 123 033,15

148 271,00 132 639,00 132 639,00 132 639,00 132 639,00 132 639,00 78 591,71

18 990,59 10 773,33 10 773,33 11 916,78 12 029,78 12 041,78 8 655,79

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 14,16

31 876,81 52 172,72 52 672,72 52 798,72 59 884,22 61 320,29 35 771,49

204 325,08 233 316,25 233 526,25 234 955,70 238 274,87 238 409,87 119 661,70

187 684,08 193 306,51 193 426,51 194 695,96 198 015,13 197 777,63 112 719,99

16 641,00 40 009,74 40 099,74 40 259,74 40 259,74 40 632,24 6 941,71

-4 686,68 -37 231,20 -36 941,20 -37 101,20 -33 221,87 -31 908,80 +3 371,45

-4 686,68 -37 231,20 -36 941,20 -37 101,20 -33 221,87 -31 908,80 +3 371,45

+0,00 +18 000,00 +18 000,00 +18 000,00 +18 000,00 +18 000,00 +3 330,85

Krátkodobé úvěry - kontokorent +0,00 +0,00 +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 -5 235,00 -3 350,89

-9 921,68 -24 466,20 -24 176,20 -24 336,20 -20 456,87 -19 143,80 +3 351,41

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

-9 921,68 -24 466,20 -24 176,20 -24 336,20 -20 456,87 -19 143,80 +3 351,41

5 078,32 14 055,27 14 345,27 14 185,27 18 064,60 19 377,67 41 872,88

schváleno ZM 

24.06.20

schváleno RM 

29.06.20

schváleno RM 

13.07.20

schváleno RM 

10.08.20

projednáváno 

RM 31.08.20

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

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 7/2020

 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.


