
Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  25     dne 01.11.2017 OF251702Z 

 

 

Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019  
(doplněno o aktualizaci roku 2018) - návrh 

 

Právní rámec Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“). 

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta  ..………………… 

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověř. zást. ved. OF ………………….. 

 Ing. Lenka Jandová, referentka OF  ………………….. 

Vztah k rozpočtu: Rozpočet města Milevska na rok 2018 v souladu se zákonem 
o rozpočtových pravidlech navazuje na schválený Střednědobý 
rozpočtový výhled (dále jen „rozpočtový výhled“). Pro zachování 
nezbytné synchronizace procesu schvalování rozpočtového 
výhledu je nezbytné, aby byl schvalován současně s rozpočtem na 
rozpočtový rok (na min. 2 roky následující po roce, na který 
se sestavuje rozpočet roční). Rozpočtový výhled města na období 
let 2019 – 2020 bude předložen do konce letošního roku. 

1. Návrh usnesení 

Varianta A: 
Zastupitelstvo města Milevska: 
schvaluje předloženou aktualizaci doposud platného Střednědobého rozpočtového výhledu 
města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněnou o aktualizaci roku 2018) 
dle přílohy č. 1. 
 
Varianta B: 
Zastupitelstvo města Milevska: 
schvaluje předloženou aktualizaci doposud platného Střednědobého rozpočtového výhledu 
města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněnou o aktualizaci roku 2018) 
dle přílohy č. 2. 
 
2. Důvodová zpráva  
Rada města Milevska na svém 20. zasedání usnesením č. 369/18 dne 18.10.2017 doporučila  
Zastupitelstvu města Milevska schválit návrh předložené aktualizace Střednědobého 
rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněný o aktualizaci 
roku 2018) v upraveném znění, tj. dle aktuálnější přeložené varianty B – viz příloha č. 2.  



Zákon o rozpočtových pravidlech ukládá povinnost sestavovat rozpočet v návaznosti 
na schválený střednědobý rozpočtový výhled (dále jen „výhled rozpočtu“).  Zastupitelstvem 
byl schválen Rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 až 2019 usnesením 
č. 194/2016 dne 22.06.2016. 
  
Rozpočet města Milevska na rok 2018 v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech bude 
vycházet z potřeby a finanční návaznosti na doposud platný výhled rozpočtu města Milevska 
na období let 2017 – 2019, proto je nutné provést aktualizaci doposud platného výhledu 
rozpočtu pro rok 2018. 
 
Výhled rozpočtu obsahuje souhrnné, obecné i hodnotově závazné finanční rámce 
(např. investiční a úvěrové). Souhrnné údaje ve výhledu rozpočtu slouží zejména 
k nastavení a zajištění zdravého financování města na úrovni příjmů, výdajů, 
dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek a finančních zdrojů pro potřeby 
dlouhodobých záměrů.  
 
Jeho smyslem je nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, nutnost zabezpečit 
předfinancování projektů a obstát před dlouhodobou zadlužeností města 
ve vazbě na zákon o rozpočtové odpovědnosti (vč. dluhové brzdy). 
 
OF MěÚ Milevska z důvodu objektivnosti a aktuálnosti zpracoval doplnění schváleného 
rozpočtového výhledu o aktualizaci roku 2018 ještě před předloženým návrhem rozpočtu 
města Milevska na rok 2018. Důvodem jsou aktuální a nové informace vyvolané změnou 
právních předpisů, potřeb a finančních možností města. Plánované údaje ohledně 
rozpočtových příjmů a výdajů v druhé polovině letošního roku jsou více reálné, perspektivní, 
rovněž jsou i úsporou času objektivně věnovaného při přípravě následujícího ročního 
rozpočtu.  Právě zákon o rozpočtových pravidlech ukládá návaznost schvalování rozpočtu 
ve vazbě na již schválený výhled a za předpokladu, že došlo k významné změně legislativy 
nebo změně dlouhodobých záměrů města. 
 
Návrh dokumentu „Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 
2019 až 2020“ bude předložen Zastupitelstvu města Milevska po schváleném rozpočtu 
na rok 2018 ke konci letošního roku. Návaznost - viz citace ustanovení § 3 zákona 
o rozpočtových pravidlech: 

Ustanovení § 3 z. č. 250/2000 Sb. (v platném znění) 
Střednědobý výhled rozpočtu 

(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro 
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů 
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4). 
 

Varianta lhůty výhledu rozpočtu na období let 2019 – 2020 byla zvolena minimální 
(tj. dvouletá), a to z důvodu blížících se komunálních voleb v roce 2018. Výhled města 
na období let 2019 až 2020 bude předložen ke konci roku 2017 současně s návrhem rozpočtu 
na rok 2018. Důvodem je, že po komunálních volbách nově zvolení zastupitelé budou moci 
bezproblémově navázat na započatou práci jejich předchůdců. 
 
Tento předložený návrh aktualizace rozpočtového výhledu města, který byl doplněn 
o rok 2018, vychází z Organizačního řádu MěÚ Milevsko dle platné organizační struktury 



úřadu a organizačních složek města. Jedná se o tzv. členění dle jednotlivých odpovědných 
míst, kterými jsou organizační jednotky (dále jen „ORJ“). Výhled rozpočtu dále čerpá 
z aktuálních požadavků jednotlivých příkazců operací v členění dle ORJ, platných smluvních 
vztahů vč. výhledů příspěvkových organizací města a dále pak nerozpočtové části finančního 
plánu hospodářské činnosti města na výše uvedené období. 
 
Předložený návrh aktualizovaného rozpočtového výhledu vyjadřuje kompromis mezi 
požadavky a reálnými finančními možnostmi města Milevska, které jsou limitovány zejména 
daňovými příjmy dle předpokládaného vývoje daňového inkasa a podle provedené finanční 
analýzy rozpočtového hospodaření města (viz přílohy). 
 
Z povahy předloženého výhledu rozpočtu vyplývá, že jeho účelem není detailní členění, 
ale zejména rámcový pohled, který bude sledovat priority města na daná období. Agregace 
předloženého výhledu rozpočtu je na úhrnné úrovni dle rozpočtového třídění, tj. dle 
paragrafů a položek vč. hodnotově významných údajů o budoucích příjmech, výdajích 
běžných, kapitálových a potřeby externích zdrojů financování (půjčky, úvěry), popř. zapojení 
finančních zdrojů vytvořených v letech předchozích.  
 
Po projednání ve Finančním výboru ZMM a schůzi Rady města Milevska je předložen 
Zastupitelstvu města Milevska ke schválení. 
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Příloha P 1 – Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019  
                          (doplněno o aktualizaci roku 2018) v původním znění na RMM (varianta A)

   
 
Příloha P 2 – Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019  

                     (doplněno o aktualizaci roku 2018) v upraveném znění po RMM (varianta B)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


