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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  24     dne 7.7.2021             OF242101Z 

 
Poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Moravě 

 

 
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, v z. Ing. Eva Šťastná    
      ………..………………………... 
 
Vztah k rozpočtu: není kryto rozpočtem, v případě souhlasu bude potřeba schválit finanční 

krytí (zhoršení salda rozpočtu) 
 

1. Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Milevska: 
Var. A 
I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevska ve výši 100.000 Kč obci 

……………………, IČ …………………… dle smlouvy uvedené v příloze č. 1; 
II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

5269  5321    1  

Finanční dar pro obec v oblasti Moravy 

zasažené tornádem 100,0 

          VÝDAJE celkem 100,0 

         PŘÍJMY celkem  0,0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 100,0 

 
Var. B 
I. schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevska ve výši 100.000 Kč 

neziskové organizaci ……………………, IČ …………………… dle smlouvy uvedené v příloze č. 1; 
II. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

5269 5229     1  

Finanční dar pro neziskovou organizaci 

zprostředkující pomoc postiženým obcím 100,0 

          VÝDAJE celkem 100,0 

         PŘÍJMY celkem  0,0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 100,0 
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2. Důvodová zpráva 
Obce na jihu Moravy byly v předchozích týdnech zasaženy ničivou bouří s tornádem. Město 
Milevsko se rozhodlo poskytnout finanční dar postiženým obcím nebo vybrané neziskové 
organizaci zprostředkující pomoc těmto obcím. 
S ohledem na požadovanou výši musí o poskytnutí daru rozhodnout zastupitelstvo. Zároveň při 
schválení této smlouvy je nutná rozpočtová změna – finanční krytí (zhoršení salda rozpočtu). 
OF je toho názoru, že v důsledku vážné situace postižených obcí je vhodné, aby město Milevsko 
poskytlo pomoc ve formě finančního daru přímo vybrané obci či obcím nebo vybrané neziskové 
organizaci. 
V příloze č. 1 tohoto materiálu je uveden návrh darovací smlouvy. 
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1. Příloha P1 - Darovací smlouva 


