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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  23         dne 07.11.2022         OF232201R  

 

Změna rozpočtu č. 27/2022 
 

 

 

Důvodová zpráva 

 

 

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2022 ze dne 

15. 12. 2021 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. 27/2022 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO): 

 

• RO č. 240 - Přesun prostředků z platů zaměstnanců  v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 

na služební poměr na ostatní osobní výdaje v rámci záležitostí TAJ - dohody o provedení 

práce ve výši 100,0 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 

• RO č. 241 - Navýšení výdajů - ostatní platy a ostatní povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem - v důsledku podaných žádostí zaměstnavatelů o refundaci mezd členům 

okrskových volebních komisí - Volby do zastupitelstev ÚSC a Parlamentu ČR s vlivem  

na zhoršení salda rozpočtu o 6,221 tis. Kč, 

 

• RO č. 242 - Přesun prostředků v rámci oprav a udržování (z nebytových prostor na 2. ZŠ) - 

výměna lina (kuchyně, sklepy) ve výši 26,249 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 

• RO č. 243  - Přesun prostředků z nákupu materiálu jinde neuvedeného a z oprav a udržování 

na investice - projektová dokumentace - oprava střechy – Kynologové v celkové výši 310,0 

tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 

• RO č. 244 - Přesun prostředků z oprav a udržování na nákup ostatních služeb - revize  

na elektrice a zařízeních po povodních – SPOS ve výši 50,0 tis. Kč bez vlivu na saldo 

rozpočtu,  

 

• RO č. 245 - Přesun prostředků z oprav a udržování (renovace oken a dveří v čp. 1510)  

na nákup ostatních služeb (údržba klášterního mostu přes Milevský potok) - zajištění služeb 

ve výši 20,0 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 

• RO č. 246 - Přesun prostředků z nákupu ostatních služeb na opravy a udržování z důvodu 

provozních oprav na dětských hřištích ve výši 25,0 tis. Kč,  

přesun prostředků z drobného hm. dl. m. na nákup ostatních služeb z důvodu údržby zeleně 

na pozemcích města ve výši 40,0 tis. Kč a  

přesun prostředků z oprav a udržování na nákup ostatních služeb z důvodu údržby zeleně  

na pozemcích města ve výši 25,0 tis. Kč – celkově bez vlivu na saldo rozpočtu, 
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• RO č. 247 - Přesun prostředků z oprav a udržování na nájemné - výdaj za pronájem dočasného 

dopravního značení v Milevsku - ul. Havlíčkova (12.9. - 30.09.) - oprava střechy u Městské 

policie ve výši 10,723 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 

• RO č. 248 - Přesun prostředků v rámci nákupu ostatních služeb - úhrada faktury - projekt 

Rozvoj regionálního kulturního a kreativního centra Milevsko ve výši 363,0 tis. Kč bez vlivu 

na saldo rozpočtu,  

 

• RO č. 249 - Přesun prostředků z konzultačních, poradenských a právních služeb na nákup 

ostatních služeb - administrace veřejné zakázky - rekonstrukce atletického oválu ve výši 

95,59 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 

• RO č. 250 - Příjem průtokové dotace SSMM - rok 2022 - dofinancování v rámci 2. kola 

dotačního řízení a přeposlání této dotace (odlehčovací služby, domovy pro seniory, 

pečovatelská služba) v celkové výši 3.578,0 tis. Kč bez vlivu na rozpočet,  

 

 

 

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší 

o částku 6,221 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -78.241,66 tis. Kč. Předpokládaný 

zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit 38.116,95 tis. Kč (vč. účelového 

sociálního fondu).  

 

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení tohoto 

rozpočtového opatření a o stavu skutečného dosavadního plnění rozpočtu k 30.09.2022. 

 

 
 
 

Zpracovala: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, dne 27.10.2022 

 RU 25/22  RU 26/22  RU 27/22

260 167,57 314 533,13 314 995,45 318 573,45 256 010,29

145 349,00 149 675,87 149 675,87 149 675,87 128 788,46

63 969,48 62 982,49 63 444,80 63 444,80 47 359,95

8 043,00 19 476,53 19 476,53 19 476,53 19 247,02

42 806,09 82 398,24 82 398,24 85 976,24 60 614,87

311 930,46 392 398,28 393 230,89 396 815,11 249 681,57

233 649,21 288 490,42 289 274,07 292 537,30 184 754,33

78 281,25 103 907,86 103 956,82 104 277,82 64 927,24

-51 762,89 -77 865,14 -78 235,44 -78 241,66 +6 328,72

-51 762,89 -77 865,14 -78 235,44 -78 241,66 +6 328,72

+19 000,00 +19 429,41 +19 429,41 +19 429,41 +19 429,41

Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH) +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -460,28

-5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -4 291,47

-38 485,89 -64 158,73 -64 529,03 -64 535,25 +21 006,39

70 000,00 102 652,20 102 652,20 102 652,20 102 652,20

-38 485,89 -64 158,73 -64 529,03 -64 535,25 +21 006,39

31 514,11 38 493,47 38 123,17 38 116,95 123 658,59

schváleno RM             

10.10.

schváleno RM             

24.10.

projednává RM            

07.11.

I.Příjmy (P)

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách           

v tis. Kč

Schválený 

rozpočet 

Skutečnost            

za 9/2022

A.Hospodaření běžného roku

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

 tř.1 - Daňové příjmy

 tř.2 - Nedaňové příjmy

 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 (+)

Změna stavu na bankovních účtech  (+/-)

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022

Změna stavu na bankovních účtech (+/-)

Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu


