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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 08       dne 20.03.2023      OF082301R 

 

Změna rozpočtu č. 7/2023 
 

Důvodová zpráva 

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2023 ze 

dne 14.12.2022 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, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně 

příjmů i výdajů.  

Změna rozpočtu č. 7/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO): 

• RO 35 - Příjem průtokové neinvestiční a investiční dotace MMR pro 2. ZŠ – modernizace 

učeben v celkové výši 4.298.340,28 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci – bez vlivu 

na saldo rozpočtu,  

 

• RO 36 - Příjem dotace – DP na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje ve výši 

94.500,00 Kč jako zlepšení salda rozpočtu,  

 

• RO 37 - Přesun prostředků z nákupu ostatních služeb na platby daní státnímu rozpočtu – 

správní poplatek za výmaz zástavního práva (fond rozvoje bydlení) ve výši 2.000,00 Kč 

bez vlivu na saldo rozpočtu,  

 

• RO 38 - Přesun prostředků z drobného dl. hm. maj. na stroje, přístroje a zařízení – skartovač 

INTIMUS 120CC3 – skartovací stroj od Scenario, s. r. o., ve výši 47.825,25 Kč bez vlivu 

na saldo rozpočtu. 

 

 

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů 

zlepší a upravený schodek rozpočtu se zlepší na hodnotu -39.346,85 tis. Kč.  

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 

75.706,08 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).  

 

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

změny rozpočtu č. 7/2023: 
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Zpracovatel, datum vyhotovení: Ing. Eva Kalinová, Bc. Kamila Žemličková, 10.03.2023 


