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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 1  dne 28.11.2018     OF021801Z 

Změna rozpočtu města Milevska za rok 2018 
 

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,  
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

(v platném znění) 
 
Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta       …………………………………… 
 
Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF      ………..………………………... 
  
Vztah k rozpočtu: saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2018 se 

zlepší o částku 27.660,12 tis. Kč na  částku schodku -8.171,66 tis. Kč 
 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 25/2018  rozpočtová opatření č.  158 – 165 
a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1; 

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 138 - 157 a změnu závazných ukazatelů 
dle příloh č. 2, 3, 4, 5; 

III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska 
na rok 2018 dle přílohy č. 6.                

 
2. Důvodová zpráva 
Změna rozpočtu č. 25/2018 zahrnuje rozpočtové opatření (dále jen RO), které se týká: 

- RO č. 158 – snížení rozpočtu investičních a neinvestičních výdajů v souvislosti s nerealizací 
projektů na základních školách (1.ZŠ snížení o 1.100 tis. Kč, 2. ZŠ snížení o 1.800 tis. Kč), 
které se plánovaly předfinancovat, celkem o 2.900 tis. Kč; a zapojení průtokové dotace 
pro 2. ZŠ ve výši 48,23 tis. Kč (strana příjmů i výdajů) na environmentální vzdělávání žáků; 

- RO č. 159 – navýšení rozpočtu příjmů celkem o 11.245 tis. Kč, z toho daň z příjmů 
právnických osob za obec o 92 tis. Kč, příjem z daní z hazardu o 928 tis. Kč; částka 
10.225 tis. Kč činí příjem z nuceného odkupu akcií České spořitelny; 

- RO č. 160 – snížení rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby města Milevska 
o 1.000 tis. Kč z důvodu přidělení vyšších dotací ze státního rozpočtu na jednotlivé 
sociální služby o 790 tis. Kč a zároveň bylo dosaženo vyšších příjmů za poskytované 
sociální služby; 

- RO č. 161 – navýšení rozpočtu příjmů Odboru investic a správy majetku na základě již 
skutečně inkasovaných finančních prostředků v celkové výši 544 tis. Kč, a to především 
z pojistných plnění při škodách, na základě vyúčtování energií, přijatá smluvní pokuta při 
pořizování vozidla a přijatá vratka z mylně odeslané platby z minulého roku; 

- RO č. 162 – snížení rozpočtu výdajů na Odboru investic a správy majetku o celkovou 
částku 10.839 tis. Kč, jedná se o nerealizované investice či přesunuté na rok 2019, 
případně uspořené prostředky po dokončení realizace akce; 

- RO č. 163 – změna rozpočtu Odboru životního prostředí v příjmové oblasti (navýšení 
o 300 tis. Kč v souvislosti s vratkou nájemného za skládku Jenišovice od pozemkového 
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úřadu) a ve výdajové části jsou očekávané úspory z důvodu nedočerpání prostředků 
ve výši 621 tis.Kč; 

- RO č. 164 – snížení příjmů Odboru regionálního rozvoje dle odhadu skutečnosti do konce 
roku a v souvislosti s vrácením dotací na aktualizaci územněplánovací dokumentace a 
na údržbu klášterního mostu; 

- RO č. 165 – úpravu rozpočtu výdajů Odboru regionálního rozvoje na základě 
předpokládaného nedočerpání do konce roku, případně přesuny pro další využití, celkové 
snížení výdajů činí 450,5 tis. Kč. 

Změna rozpočtu č. 25/2018 je uvedena v příloze č. 1. 
 
Dále odbor finanční předkládá na vědomí ZMM radou města přijatá RO č. 138 - 157 za období 
26.09.2018 – 14.11.2018. Specifikace RO jsou uvedena v přílohách č. 2 - 5. 
V příloze č. 6 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet 
města Milevska na rok 2018. 

 
Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 10/2018 

 
Zdroj: vlastní, výkaz FIN  
Pozn.: RS 2018 -  schválený rozpočet pro rok 2018; 
      RU 20/2018 až 24/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 20/2018 – 24/2018; 

 RU 25/2018 – RZ č. 25/2018 v případě schválení ZMM dne 28.11.2018; 
 Skutečnost 10/2018 – dle výkazu FIN 2-12 M. 

 
Kompetence RMM: 
Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2018 č. 312/17 bod III.odst.1 ze dne 13. 12. 2017 
byla dána kompetence radě města v tomto rozsahu: 

a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení 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; 
b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, 
že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda 
rozpočtu hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu města; 
Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí Zastupitelstvu města Milevska 
na jeho zasedání. 

 

Počet stran materiálu:                                                2 
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):              6/8 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 25/2018; 2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 21/2018 
3. Příloha P3 – Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 22/2018; 4. Příloha P4 - Přehled rozpočtových opatření (RO) –  RZ č. 23/2018; 
5. Příloha P5 - Přehled rozpočtových opatření (RO) –  RZ č. 24/2018; 6. Příloha P6 –Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města 
Milevska na rok 2018.                

RU 20/2018 RU 21/2018 RU 22/2018 RU 23/2018 24/2018 25/2018

178 304,83 194 089,28 194 291,69 194 589,19 195 043,39 195 043,39 206 941,24 170 278,35

131 238,00 131 438,00 131 438,00 131 438,00 131 438,00 131 438,00 132 388,00 114 333,31

13 985,59 6 636,69 6 636,69 6 636,69 6 636,69 6 636,69 7 594,69 6 316,08

500,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 11 603,00 1 399,34

32 581,24 54 636,59 54 839,00 55 136,50 55 590,70 55 590,70 55 355,55 48 229,62

182 634,17 229 780,17 230 030,17 230 268,17 230 419,17 230 875,17 215 112,90 163 622,56

161 007,17 174 642,47 174 862,47 175 125,47 175 651,47 176 527,47 173 422,20 139 084,00

21 627,00 55 137,70 55 167,70 55 142,70 54 767,70 54 347,70 41 690,70 24 538,56

-4 329,34 -35 690,89 -35 738,47 -35 678,97 -35 375,78 -35 831,78 -8 171,66 +6 655,79

-4 329,34 -35 690,89 -35 738,47 -35 678,97 -35 375,78 -35 831,78 -8 171,66 +6 655,79

+0,00 +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00 +12 960,27

-5 829,68 -5 829,68 -5 829,68 -5 829,68 -5 829,68 -5 829,68 -5 829,68 -5 000,00

-10 159,02 -16 520,57 -16 568,15 -16 508,65 -16 205,46 -16 661,46 +10 998,66 +14 616,06

25 863,21 42 107,64 42 107,64 42 107,64 42 107,64 42 107,64 42 107,64 42 107,64

-10 159,02 -16 520,57 -16 568,15 -16 508,65 -16 205,46 -16 661,46 +10 998,66 +14 616,06

15 704,19 25 587,07 25 539,49 25 598,99 25 902,18 25 446,18 53 106,30 56 723,70

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2018

Změna stavu na bankovních účtech (+/-)

Stav na konci vykazovaného období

Změna stavu na bankovních účtech  (+/-)

 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 (+)

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

Skutečnost            

za 10/2018

 tř.2 - Nedaňové příjmy

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po 

změnách v tis. Kč

Schválený 

rozpočet 

2018

A.Hospodaření běžného roku

I.Příjmy (P)

 tř.1 - Daňové příjmy

Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.


