
 - 1 - 

Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  28               dne 20.12.2021             OF282101R 

 
Změna rozpočtu č. 28/2021 – upravené znění 

 

 
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. 28/2021 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO): 
- RO č. 184 – Přesun v rozpočtu výdajů OSV 2 tis. Kč na pořízení cukrovinek pro děti v ústavní péči. 
- RO č. 185 – Zapojení do rozpočtu příjmů OŽP dotace ve výši 844,08 tis. Kč na Opatření na obnovu 
zeleně a snížení ve výdajích o 156,3 tis. Kč v návaznosti na nižší vysoutěženou cenu této akce. 
- RO č. 186 – Přesun ve výdajích KVM, a to 35 tis. Kč na nákup dárkových knih. 
- RO č. 187 – Navýšení příjmů OVV o 133,95 tis. Kč v návaznosti na přijetí zvýšené dotační zálohy na 
pokrytí výdajů spojeních s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letošním roce. 
- RO č. 188 – Přesun volných prostředků v rozpočtu KVM ve výši 10 tis. Kč na zajištění revize ventilů 
dýchacích přístrojů pro JSDH. 
- RO č. 189 – Zapojení do rozpočtu OVV průtokové dotace od MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro 2. ZŠ v celkové výši 801,52 tis. Kč a její přeposlání organizaci. 
- RO č. 190 - Zapojení do rozpočtu OVV průtokové dotace od MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro 1. ZŠ v celkové výši 1.039,45 tis. Kč a její přeposlání organizaci. 
- RO č. 191 – Přesun volných prostředků v rozpočtu OISM, a to částka 8,5 tis. Kč z investiční akce VO 
ul. Libušina na dofinancování instalace vánočního osvětlení. 
- RO č. 192 – Snížení rozpočtu příjmů OISM o 195,12 tis. Kč dle skutečně přijaté dotace do konce 
roku 2021 na akci Rozšíření Domova pro Seniory (další příjem dotace v roce 2022). 
- RO č. 193 – Přesun v rozpočtu ŽM III z investiční položky na nehmotný drobný majetek v rámci 
plánovaného nákupu aplikaci (nižší vstupní cena) a úhrady poplatků za její provoz. 
- RO č. 194 – Přesun v rozpočtu investic OISM 500 tis. Kč v rámci akce Přístup Podnikatelský park, a 
to z prostředků vyčleněných na zhotovení komunikace na prostředky na kanalizaci. 
 
Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu. 
 
Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o 939,2 tis. Kč 
na částku –15.986,4 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 
2021 činit 58.620,54 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu). Rozpočet na stavební akci 
Podnikatelský park nebude v celé výši vyčerpán, předpokládaný zůstatek se ještě zvýší. 
 
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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Hana Jánová, 20.12.2021 

RU 25/2021 RU 26/2021 RU 27/2021 RU 28/2021

222 032,67 261 304,84 264 623,20 256 920,08 259 543,97 238 376,87

136 006,00 138 727,00 138 727,00 142 862,00 142 862,00 133 921,35

26 864,59 16 218,50 16 218,50 17 658,50 17 658,50 15 329,35

8 000,00 547,00 547,00 547,00 547,00 230,35

51 162,08 105 812,34 109 130,70 95 852,58 98 476,47 88 895,82

264 578,35 273 516,11 276 179,24 273 845,69 275 530,34 219 570,48

189 900,65 212 981,70 215 371,48 214 153,53 215 996,68 186 342,65

74 677,70 60 534,41 60 807,76 59 692,16 59 533,66 33 227,83

-42 545,68 -12 211,27 -11 556,04 -16 925,61 -15 986,37 +18 806,39

-42 545,68 -12 211,27 -11 556,04 -16 925,61 -15 986,37 +18 806,39

+20 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +15 570,59

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 -5 245,13

-28 268,68 -1 934,27 -1 279,04 -6 648,61 -5 709,37 +29 131,85

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

-28 268,68 -1 934,27 -1 279,04 -6 648,61 -5 709,37 +29 131,85

10 731,32 62 395,64 63 050,87 57 681,30 58 620,54 93 461,76

schváleno 

ZM 24.11.21

schváleno 

RM 06.12.21

schváleno 

ZM 15.12.21

projednáván

o RM 

20.12.21

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 11/2021

 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


