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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  25         dne 21.11.2022         OF252201R  

 
Změna rozpočtu č. 29/2022 

 
 
 
 

1. 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. 29/2022 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která jsou uvedena 
v detailním rozpisu v příloze P1: 
 

 RO č. 253 - Snížení výdajů - úspora z nevyčerpání výdajů dle přílohy P1 na odboru OSV – 
zejména terénní a sociální práce v celkové výši 69,837 tis. Kč,  

 RO č. 254 - Snížení očekávaných příjmů rozpočtu ze správních poplatků - evidence vozidel 
a řidičů a navýšení očekávaných příjmů z pokut a úsekového měření (Bernartice) dle příloha 
P1 s celkovým vlivem na zlepšení salda rozpočtu ve výši 190,00 tis. Kč, 

 
 

 RO č. 255 - Příjem dotace - neinvestiční účelová dotace z MPSV na realizaci projektu 
"Certifikace města Milevska pro normu ISO 50001" - 4. část - EU podíl a SR podíl v celkové 
výši 747,04 tis. Kč,  

 RO č. 256  - Přesun prostředků z oprav a udržování (byty - Libušina 1401) na investice 
(koupelny čp. 1401 DPS) - realizace úpravy koupelen (přestavba vany na sprchový kout) bez 
vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 257 - Přesun prostředků z drobného dlouhodobého hmotného  majetku (zastupitelstva 
obcí) na drobný dlouhodobý hmotný majetek a nákup materiálu j. n. (činnost místní správy) 
- nákup dokladových tiskáren na Odbor dopravy - Registr silničních vozidel a nákup PC 
příslušenství a spotřebního materiálu bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 258 - Přesun prostředků z oprav a udržování (nebytové hospodářství) na nákup 
ostatních služeb a opravy a udržování (činnost místní správy) - likvidace následků pojistných 
událostí ze dne 19.8.2022 (odklízení bahna, úklid zaplavených prostor, odvoz na skládku, 
okopávání omítek, odstranění suti) bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 259 - Přesun prostředků z investic (rekonstrukce stropů v MŠ Sluníčko) na nákup 
ostatních služeb (údržba klášterního mostu přes milevský potok) - doprava kamene SMM – 
bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 260 - Přesun prostředků z oprav a udržování (renovace oken a dveří v čp. 1510) na 
nákup ostatních služeb (Průmyslová zóna Dukelská - Podnikatelský park) - doprava 
asfaltového recyklátu na zpevnění cesty bez vlivu na saldo rozpočtu,  
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 RO č. 261 - Přesun prostředků z konzultačních, poradenských a právních služeb (územní 
rozvoj) na drobný dlouhodobý hmotný majetek (záležitosti IT - činnost místní správy) - nákup 
funkcionality pro nástroj https://zakazky.milevsko-mesto.cz (šablony dokumentů v PDF) od 
společnosti QCM – bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 262 - Přesun prostředků z oprav a udržování na nákup ostatních služeb z důvodu úhrady 
faktury SMM za provozování kompostárny v období 3.Q 2022 (doposud nefakturováno do 
výše smluvního limitu) bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 263 - Přesun prostředků z oprav a udržování na nákup ostatních služeb - úhrady faktur 
za vyčištění příkopů, instalace betonových bloků, čištění žlabů, strojní zametání, nakládání 
naplavené zeminy, mytí komunikací kropícím vozem – bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 264 - Přesun prostředků z oprav a udržování na nákup ostatních služeb - technický 
dozor investora - akce: Údržba klášterního mostu přes Milevský potok – provedení omítek – 
bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 265 - Přesun prostředků z oprav a udržování na investice - výroba a instalace zábradlí 
v ul. Čs. Legií (požadavek dopravního inspektorátu) – bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 RO č. 266 - Přesun prostředků z oprav a udržování na investice - chodník u kaple 
v Něžovicích – bez vlivu  na saldo rozpočtu.  

 
Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 
1.006,88 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -77.904,10 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit 38.454,51 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 31.10.2022. 
 

 
 
 

Vypracovala: Ing. Vendula Pekárková Matoušková 

 RU 25/22  RU 26/22  RU 27/22  RU 28/22  RU 29/22

260 167,57 314 533,13 314 995,45 318 573,45 318 573,45 319 510,49 277 697,90
145 349,00 149 675,87 149 675,87 149 675,87 149 675,87 149 365,87 139 446,33
63 969,48 62 982,49 63 444,80 63 444,80 63 444,80 63 944,80 51 662,76
8 043,00 19 476,53 19 476,53 19 476,53 19 476,53 19 476,53 19 469,37

42 806,09 82 398,24 82 398,24 85 976,24 85 976,24 86 723,28 67 119,44
311 930,46 392 398,28 393 230,89 396 815,11 397 484,42 397 414,58 285 487,40

233 649,21 288 490,42 289 274,07 292 537,30 292 548,30 292 409,38 216 983,82
78 281,25 103 907,86 103 956,82 104 277,82 104 936,13 105 005,21 68 503,57

-51 762,89 -77 865,14 -78 235,44 -78 241,66 -78 910,97 -77 904,10 -7 789,50

-51 762,89 -77 865,14 -78 235,44 -78 241,66 -78 910,97 -77 904,10 -7 789,50
+19 000,00 +19 429,41 +19 429,41 +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 +0,00 +0,00 -396,58
-5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -5 723,00 -4 768,30

-38 485,89 -64 158,73 -64 529,03 -64 535,25 -65 204,56 -64 197,69 +6 475,03

70 000,00 102 652,20 102 652,20 102 652,20 102 652,20 102 652,20 102 652,20
-38 485,89 -64 158,73 -64 529,03 -64 535,25 -65 204,56 -64 197,69 +6 475,03

31 514,11 38 493,47 38 123,17 38 116,95 37 447,64 38 454,51 109 127,23

schváleno RM             
10.10.

schváleno RM             
24.10.

schváleno RM             
07.11.

schváleno ZM             
14.11.

schvaluje RM             
21.11.

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

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 (+)

I.Příjmy (P)

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách           
v tis. Kč

Schválený 
rozpočet 

Skutečnost            
za 10/2022

A.Hospodaření běžného roku


