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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  23              dne  19.10.2020             OF232001R 

 
Změna rozpočtu č. 23/2020 

 

 
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. 23/2020 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO): 
- RO č. 128 – Přesun prostředků ve výši 18,10 tis. Kč ve výdajích rozpočtu OŽP na zvýšené úhrady 
nákladů na provedení dekontaminace půdy v k.ú. Borovany. 
- RO č. 129 – Přesuny ve výdajích OŽP na financování nákladů na zpracování lesních hospodářských 
plánů ve výši 43 tis. Kč – dílčí plnění.   
- RO č. 130 – Přesun prostředků na navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč na úhrady nákladů na svoz a 
zpracování tříděných odpadů (papír, plast, nápoj.kartony, kov.obaly) do konce roku. 
- RO č. 131 – Snížení běžných výdajů rozpočtu OPSPK o 45 tis. Kč, úspory na konzultačních a 
poradenských službách a na poskytnutých náhradách za svědečné. 
- RO č. 132 – Přesun prostředků ve výši 110 tis. Kč v rámci rozpočtu ORR z důvodu zvýšení prostředků 
na provoz příspěvkové organizace Domu kultury na spoluúčast na grantech poskytnutých JčK. 
- RO č. 133 – Přesun prostředků OISM – úspora ve výši 333,19 tis. Kč na investici Parkoviště Kpt. 
Nálepky a potřeba 100 tis.Kč na opravy silnic (komunikace R. Svobodové), 33,19 tis. Kč na Centrum 
Dmýštice a 200 tis. Kč na opravy a udržování v rámci místní správy. 
- RO č. 134 – Navýšení rozpočtu ŽM II. o 10 tis. Kč na úhradu DPP do konce roku 2020. 
- RO č. 135 – Zapojení do rozpočtu OVV průtokových dotací pro obě základní školy na přímé výdaje 
na pořízení technického vybavení (distanční výuka). 
- RO č. 136 – Snížení výdajového rozpočtu ORR celkem o 335 tis. Kč, z toho 135 tis. Kč v běžných 
výdajích (úspora na propagaci, úspora konzultačních a poradenských služeb) a 200 tis. v investicích 
(dílčí platba za pořízení nového územního plánu přesunuta na rok 2021). 
- RO č. 137 – Přesun prostředků ve výdajích OKU ve výši 10 tis. Kč na opravu vozidla JSDH Milevsko. 
- RO č. 138 – Zapojení do rozpočtu OSV průtoková dotace ve výši 654 tis. Kč pro SSMM na 
spolufinancování nákladů v rámci domova pro seniory. 
- RO č. 139 – Příjem dotace ve výši 43,65 tis. Kč a její promítnutí do výdajů na výkon sociální práce 
na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech 
v souvislosti s COVID_19. 
 
Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu. 
 
Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 
370 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -16.346,74 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků bude na konci roku 2020 činit 30.939,73 tis. Kč (vč. účelového sociálního 
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fondu, po zapojení úvěru a kompenzačního bonusu, již po započtení dotace na Sportovní halu, ale 
zatím bez dotace na parkoviště Kpt. Nálepky). 
 
Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení 
těchto rozpočtových opatření a skutečnosti za ukončený měsíc.  

 
 

 
 

RU 19/2020 RU 20/2020 RU 21/2020 RU 22/2020 RU 23/2020

199 638,40 216 151,07 216 450,57 216 913,17 217 442,82 219 303,19 170 640,52

148 271,00 131 939,00 131 939,00 132 018,50 132 018,50 132 018,50 102 565,84

18 990,59 12 041,78 12 046,28 12 533,20 12 533,20 12 533,20 10 271,88

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

31 876,81 71 670,29 71 965,29 71 861,47 72 391,12 74 251,49 57 788,64

204 325,08 238 504,37 238 891,72 238 916,60 234 159,56 235 649,93 155 899,05

187 684,08 197 772,13 197 879,48 197 567,90 195 747,55 197 737,92 135 320,61

16 641,00 40 732,24 41 012,24 41 348,70 38 412,01 37 912,01 20 578,44

-4 686,68 -22 353,30 -22 441,15 -22 003,43 -16 716,74 -16 346,74 +14 741,47

-4 686,68 -22 353,30 -22 441,15 -22 003,43 -16 716,74 -16 346,74 +14 741,47

+0,00 +18 000,00 +18 000,00 +18 000,00 +14 000,00 +14 000,00 +12 344,09

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 -4 308,29

-9 921,68 -9 588,30 -9 676,15 -9 238,43 -7 951,74 -7 581,74 +22 777,27

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

-9 921,68 -9 588,30 -9 676,15 -9 238,43 -7 951,74 -7 581,74 +22 777,27

5 078,32 28 933,17 28 845,32 29 283,04 30 569,73 30 939,73 61 298,74

schváleno ZM 

09.09.20

schváleno RM 

21.09.20

schváleno RM 

05.10.20

projednáváno 

ZM 14.10.20

projednáváno 

RM 19.10.20

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

B.Financování

Výsledné saldo celkových P a V (+/-) 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

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

Skutečnost            

za 9/2020

 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.

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


