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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 05            dne 29.03.2023               ORR052302Z  

 

Podpora Jihočeské hospodářské komory formou daru 

 

 

Právní rámec:             zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákon č. 250/2000  

 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

        

Předkladatel:                       Ing. Ivan Radosta, starosta                                          .……………. 

Zpracovatel:                        Jaroslav Bolek, vedoucí ORR                               .……………. 

                                            Ing. Lenka Džermanská, referentka ORR                   .……………. 

Souhlas dotčených odborů: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, vedoucí OF   .……………. 

 

Vztah k rozpočtu:                zhoršení salda rozpočtu o 90.000 Kč 

 

1. Návrh usnesení 

Varianta A 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 90.000 Kč 

za zajištění provozu oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v roce 2022 

s Jihočeskou hospodářskou komorou, IČ 48208248, Husova 1846/9, 370 01 České 

Budějovice v předloženém znění v příloze ORR052302Z_P1. 

 

II. schvaluje finanční krytí výše uvedené darovací smlouvy tímto rozpočtovým opatřením: 

 

 
 

Varianta B 

Zastupitelstvo města Milevska 

neschvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 90.000 Kč za 

zajištění provozu oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v roce 2022 s Jihočeskou 

hospodářskou komorou, IČ 48208248, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice 

v předloženém znění v příloze ORR052302Z_P1. 

 

 

2. Důvodová zpráva 
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Zastupitelstvu města Milevska je předkládán návrh darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého 

daru ve výši 90.000 Kč za zajištění provozu oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory 

v roce 2022. Od roku 2004 byla mezi městem Milevskem a Jihočeskou hospodářskou komorou 

uzavřená Smlouva o spolupráci (viz. příloha ORR052302Z_P2), která deklarovala společný 

zájem na vytváření podmínek pro rozvoj podnikání ve městě i regionu. Touto smlouvou se 

město Milevsko zavazovalo ke každoroční finanční podpoře činnosti komory ve výši 0,13 % 

daňových příjmů podle schváleného rozpočtu (třída 1 platné rozpočtové skladby). V loňském 

roce byla zahájena jednání o změně způsobu a výše podpory, během nichž však nedošlo 

k dohodě a smlouva proto v souladu s jejím článkem 18 zanikla. Z důvodu oboustranné vůle 

o narovnání spolupráce je proto překládán návrh na poskytnutí finančního daru Jihočeské 

hospodářské komoře ve výši 90.000 Kč. 

Rada města Milevska svým usnesením č. 109/23 ze dne 20.03.2023 doporučuje Zastupitelstvu 

města Milevska uzavření uvedené darovací smlouvy. Předkladatel i zpracovatel tohoto 

materiálu rovněž uzavření darovací smlouvy doporučují.  

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Džermanská, 21.03.2023 
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