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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  18               dne 19.07.2021             OF182101R 

 
Změna rozpočtu č. 15/2021 

 

 
1. Důvodová zpráva 

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2021 ze dne 
16. 12. 2020 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 zhoršení 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. 15/2021 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO): 
- RO č. 101 – Zapojení do rozpočtu OSV průtokové dotace pro SSMM od MPSV na financování 
zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 
760,54 tis. Kč (z toho 365,4 tis. Kč na služby domova pro seniory, 143,5 tis. Kč na odlehčovací službu 
a 251,7 tis. Kč na pečovatelskou službu). 
- RO č. 102 – Zapojení do rozpočtu OSV průtokové dotace pro SSMM od Jčk na podporu sociálních 
služeb ve výši 1.000 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč na domov pro seniory a 500 tis. Kč pečovatelská služba. 
- RO č. 103 – Zapojení do rozpočtu ORR dvě průtokové dotace pro Městskou knihovnu, a to 55 tis. 
Kč na Modernizaci IT vybavení pro vzdělávání a 84 tis. Kč na Modernizaci AKS+OPAC. 
- RO č. 104 – Zapojení do rozpočtu ORR průtokové dotace pro Dům kultury ve výši 80 tis. Kč na 
Venkovní kiosek s turistickými informacemi. 
- RO č. 105 – Navýšení rozpočtu výdajů ORR o 350 tis. Kč (prostředky nevyčerpané v loňském roce) 
na úhradu aktualizace ÚAP. 
- RO č. 106 – Přesun v rozpočtu výdajů KVM částky 100 tis. Kč z platů na úhradu náhrad v době 
nemoci. 
- RO č. 107 – Přesun volných prostředků v rozpočtu výdajů OISM v rámci správy hřbitova, a to 
100 tis. Kč z oprav na pořízení a montáž litinových stojanů na konve na hřbitově. 
- RO č. 108 – Přesun prostředků v rozpočtu OISM ve výši 0,085 tis. Kč z oprav na dofinancování 
výdajů spojených s realizací přístřešku pro volnočasové aktivity ve Velké. 
- RO č. 109 – Zařazení do rozpočtu příjmů OISM první splátky (zálohy) ve výši 5.000 tis. Kč ze 
schválené 10ti milionové dotace od Jčk z Krajského investičního fondu na akci Rozšíření domova pro 
seniory a přesun ve výdajích pro označení prostředků dle jednotlivých dotačních titulů – Jčk a MPSV 
(zlepšení salda). 
 
Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu. 
 
Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 
4.650 tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši -40.064.,7 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek finančních 
prostředků bude na konci roku 2021 činit 38.542,2 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu, již po 
zapojení dílčí části dotace od JčK z IF). 
 
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 12/2021 RU 13/2021 RU 14/2021 RU 15/2021

222 032,67 267 665,01 260 741,35 260 870,35 267 849,89 124 458,15

136 006,00 135 006,00 135 006,00 135 006,00 135 006,00 70 759,19

26 864,59 27 983,00 21 001,66 21 055,66 21 055,66 6 813,02

8 000,00 8 047,00 8 047,00 8 047,00 8 047,00 99,05

51 162,08 96 629,01 96 686,69 96 761,69 103 741,23 46 786,89

264 578,35 313 510,52 305 252,04 305 485,04 307 914,58 103 015,16

189 900,65 220 685,55 212 427,07 212 560,07 214 949,53 100 536,76

74 677,70 92 824,97 92 824,97 92 924,97 92 965,05 2 478,40

-42 545,68 -45 845,51 -44 510,69 -44 614,69 -40 064,69 +21 442,99

-42 545,68 -45 845,51 -44 510,69 -44 614,69 -40 064,69 +21 442,99

+20 000,00 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00 +0,00

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

-5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -2 860,98

-28 268,68 -31 568,51 -30 233,69 -30 337,69 -25 787,69 +18 582,01

39 000,00 64 329,91 64 329,91 64 329,91 64 329,91 64 329,91

-28 268,68 -31 568,51 -30 233,69 -30 337,69 -25 787,69 +18 582,01

10 731,32 32 761,40 34 096,22 33 992,22 38 542,22 82 911,92

schváleno RM 

14.6.21

schváleno ZM 

23.6.21

schváleno RM 

28.6.21

projednáváno 

RM 19.7.21+ 

ZM 7.7.21

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 6/2021

 tř.2 - Nedaňové příjmy

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách       

v tis. Kč

Schválený rozpočet 

2021

A.Hospodaření běžného roku

I.Příjmy (P)

 tř.1 - Daňové příjmy

Upravený rozpočet 

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2021 - odhad/skutečnost

Změna stavu na bankovních účtech (+/-)

Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu


