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Zastupitelstvu města Milevska 
 

 

  Vyjádření k návrhu rozpočtu města Milevska na rok 

2019 a současně žádost o jeho řádné projednání . 
 
Podáno občanem města Milevska v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a pozdějších předpisů, konkrétně pak 

podle § 16, odstavec 2, písmeno d). Který říká, že  

Občan obce, který dosáhl věku 18 let má právo, vyjadřovat se k rozpočtu a závěrečnému účtu , a to písemně ve 

stanovené lhůtě a nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.  

 

Předložený návrh Rozpočtu města Milevska pro rok 2019 se mění 

a doplňuje takto :  

 

 

A)        Výdaje – Nové požadavky na rozpočet     :     

 

Plán investic a oprav pro rozpočet města Milevska pro rok 2019 se rozšiřuje o následu-

jící položky : 

 
1) Parkoviště před II ZŠ Milevsko – Komenského ulice  :                                   1 250 000,- Kč 

2) Parkoviště Libušina –Boženy Němcové                           :                                     950 000,- Kč 

3) Dostatečné rozšíření příjezdu na parkoviště za MÚ a před FÚ :                      420 000,- Kč 

4) Zpracování projektové dokumentace parkoviště za poliklinikou :                 100 000,- Kč 

5) Oprava Dukelské ulice včetně povrchu   :                                                          3 000 000,- Kč 

6) Oprava komunikací a chodníků     :                                                                     2 735 000,- Kč 

7) Zřízení výboru pro Rozvoj města Milevska jako výboru ZMM  :                        95 000,- Kč 

Celkem na straně výdajů pokud budou schváleny všechny položky 1 až 7 :  8 550 000,-  Kč 

 

 

Zdůvodnění požadavků na investice a opravy  a zřízení Výboru pro rozvoj dle bodu A  :  

 

Položky 1 a 2 :  Parkoviště, jsou nárokována již třetím rokem. Projektová dokumentace je při-

pravena. V oněch místech je trvalý nedostatek parkovacích míst. Jedná se celkem o 51 nových 

parkovacích míst, která by zlepšila podmínky pro stávající obyvatele této lokality. 

 

Položka  3  :  Jedná se o rozšíření  příjezdu k parkovišti za MÚ a před Sociálku a FÚ. Tento 

příjezd je úzký a nedovoluje současný průjezd dvou automobilů. V případě současného vjezdu 

a výjezdu musí jeden řidič vycouvat nebo zastavit ve vozovce nebo couvat zpět což je nebez-

pečné.  Parkoviště je nejintenzivněji využívaným parkovištěm v Milevsku a přilehlých obcí. 

Parkoviště je intenzivně využíváno jak občany, tak úředníky a vedením města Milevska, tak, 

že využití a podmínky jsou vedení města a úředníkům dobře známy. V rámci zvýšení bezpeč-

nosti a komfortu v této lokalitě je velmi žádoucí zřídit rozšíření příjezdu k tomuto parkovišti. 

Projekt na rozšíření komunikace je zpracován. Požadavek byl vznesen už v roce 2018.  
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Položka 4  :   Okolo polikliniky v dopoledních hodinách je permanentní nedostatek parkova-

cích míst. Vzhledem k tomu, že je zde zvýšená koncentrace nemocných a postižených lidí je 

žádoucí zřídit další parkovací místa v této lokalitě, tak, aby poliklinika byla lépe dosažitelná . 

 

Položka 5. :  Povrch komunikace Dukelské ulice je otřesný a je špatnou vizitkou města Mi-

levska. Navržená redukce některých zbytných položek rozpočtu města Milevska pokud bude 

schválena změna dle tohoto návrhu dává šanci konečně na opravu této důležité městské ko-

munikace. 

 

Položka  6 :    Při redukci navžených položek v kontextu s prioritami pro obyvatele města Mi-

levska dle tohoto návrhu vzniknou prostředky, které bude možno užít na opravu komunikací a 

chodníků ve městě Milevsku. 

 

Položka  7 :  Zřízení výboru pro rozvoj města Milevska a regionu jako výboru ZMM. Pokud 

bude naplněn schopnými lidmi a zajištěna provázanost na úřad  mohl by pomoci při rozvoji 

města Milevska a tvorby vizí pro rozvoj města a regionu. Navržená a případná realizovaná ře-

šení by moha napomoci při rozvoji města a regionu. Případná navržená řešení by mohla po-

moci k obrácení dlouhodobě trvajícího nepříznivého trendu ve vylidňování se města Milevska 

a jeho stárnutí. Tyto nepříznivé faktory mají velký vliv na příjmovou část rozpočtu vlivem 

rozpočtového určení daní na počet stálých obyvatel města a regionu.Uvedená skutečnost má 

velmi negativní vliv na město a celý region. V této oblasti v minulém období nebylo nic udě-

láno ač to bylo přislíbeno ačkoliv to mělo být velkou prioritou a též jsem nezaznamenal, že 

pro řešení tohoto klíčového problému jsou podnikána jakákoliv opatření a činnost. 

 

 

 

B)   Příjmy  - Vyřazení nebo redukce  položek  z návrhu rozpočtu 

 

 Zdroje pro financování investic a oprav pro rozšířený plán investic a oprav dle tohoto 

pozměňovacího návrhu.  Z návrhu rozpočtu pro rok 2019 se vyřazují nebo redukují ná-

sledující položky : 

 

 

 
1)  Stavební  úpravy kanceláří a WC v 1 NP radnice – čp. 420                  1 300 000,- Kč 

2) Klimatizace – budova čp. 420                                                                       300 000,- Kč 

3) Klimatizace – stroje                                                                                        350 000,-  Kč 

4) Stavební úpravy a změna dispozice kanceláří v 1. NP – čp. 95            2 650 000,-  Kč 

5) Rozpočet MP Milevsko se snižuje o částku  :                                             500 000,-  Kč 

6) Přístup do podnikatelského parku se snižuje o částku                          3 000 000,-  Kč 

( 3 000 000,- Kč budou financovány z kumulovaných zisků SMM s.r.o.) 

7) Částka na dotaci provozu Muzea maškar nebo transfer prostředků  

z rozpočtu města Milevska na organizaci zajišťující provoz muzea  

maškar se snižuje redukuje o částku                                                           450 000,- Kč 

 

Celkem na straně přijmů získaných ze zrušení  výdajů a redukcí  

pro zajištění financování  Nových požadavků - položek 1 až 7       :      8 550 000,-  Kč 
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Zdůvodnění požadavku na vyřazení a redukci položek z rozpočtu dle bodu   B  : 

 

Položky 1 až 4 : Jedná se o investice na předělání sociálního zařízení a kanceláří radnice a za-

jištění přesunů v rámci radnice. Na část těchto úprav bylo v minulém rozpočtu vyčleněno 

500 000,- Kč a dle nového návrhu rozpočtu jsou požadovány další poměrně vysoké částky. 

Jelikož byla minulým vedením města Milevska a jeho podstatná část pokračuje, přislíbena 

prověrka účelnosti nákladů a racionalizace  může se tato investice jevit  v rámci priorit a kon-

textu vznesených požadavků dle tohoto návrhu pro zlepšení života obyvatel města Milevska 

jako druhořadá, a proto si dovoluji navrhnout tyto investice do radniční budovy odložit. Též 

by bylo dobré, pokud by zastupitelé v rámci svého mandátu a poslání prověřili účelnost, roz-

sah a vhodnost těchto přesunů a investic do těchto radničních prostor a přesunů. Ušetřené fi-

nanční prostředky přesunout na realizaci budování parkovišť, opravy vozovek a chodníků, tak 

jak je navrženo v bodě 1 až 7 oddíl A tohoto návrhu k obecnému a širokému užitku občanů 

Milevska a okolí.  

 

Položka 5 : Minulé vedení radnice města Milevska v čele se stávajícím starostou  se zavázalo 

ve svém programovém prohlášení provést kontrolu efektivnosti a účelnosti MP Milevsko. 

Toto nebylo splněno ač to bylo navrženo a projednáno jako řádný bod jednání zastupitelstva. 

Dále se neuskutečnil ani projekt na zřízení pracovní skupiny Efektivní bezpečnost, která toto 

měla prověřit a porovnat s jinými městy. Jelikož okolní města podobné velikosti vykazují po-

čty strážníků MP daleko nižší a daleko nižší výdaje z rozpočtu na zajištění práce MP, a jedno 

okresní město dokonce MP nezřídilo vůbec, je zcela důvodné předpokládat, že i zdejší MP 

může pracovat v daleko úspornějším režimu. Provoz MP a KS stojí každoročně město Milev-

sko 10 000 000,- Kč. Proto je zde podán návrh na redukci rozpočtu  MP Milevsko a využití 

těchto prostředků pro zlepšení života občanů v Milevsku dle bodu 1 až 7 tohoto návrhu.  

 

Položka 6 :  Příjezdová komunikace do průmyslového parku. Podle některých informací by 

v této zoně měla být úmístěna i provozovna SMM, s.r.o. V tomto vyjádření a návrhu občana 

je navrhováno, aby část komunikace příjezdu do Průmyslové zony v Milevsku spolufinanco-

vala společnost SMM s.r.o. , ze svých prostředků. Stoprocentním vlastníkem je město Milev-

sko.  Výše  účasti SMM je navrhována na částkju 3 000 000,- Kč a to ze zdrojů akumulova-

ných zisků této společnosti. SMM s.r.o. v minulosti neodvedla do rozpočtu města Milevska 

žádné prostředky a zisky z činnosti jsou kumulovány v této městem vlastněné společnosti a 

proto je toto možné napravit touto formou. Ušetřené prostředky mohou být využity na obnovu 

povrchu v ulici Dukelská, která bude navazovat na onu zonu.  

 

Položka 7 :  Redukce dotace na provoz Muzea maškar nebo části transferu prostředku z roz-

počtu města Milevska pro organizaci finančně zajišťující chod Muzea maškar. Muzeum maš-

kar bylo zřízeno městem Milevskem v minulém volebním období za účelem propagace lidové 

tradice a  města Milevska. Zajištění jeho celoročního provozu však vykazuje značné ztráty, 

které by bylo každoročně potřeba dorovnat z rozpočtu města Milevska. Tyto částky se mají 

pohybovat okolo 1 000 000,- Kč za rok celoročního provozu muzea a je předpoklad, že v pří-

padě celoročního provozu se budou v těchto hodnotách pohybovat i nadále což by tvořilo per-

manentní zátěž rozpočtu města Milevska.  Bylo by účelné zvážit provoz Muzea maškar pouze 

v sezoně, kdy je nejvyšší návštěvnost a v době týdnu konání maškar. V případě, že nějaká ofi-

ciální návštěva města Milevska nebo velká skupina požádá o prohlídku muzea mimo sezonu, 

kdy by bylo z důvodu redukce značných nákladů zavřeno,  není problém, aby prohlídku této 

osobě, osobám nebo skupině zajistil starosta, místostarosta nebo radní pro kulturu nebo jimi 
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pověřená osoba. Při této příležitosti mohou zhotovit fotografie nebo jiný materiál zajišťující 

zviditelnění města Milevska a jeho propagaci, tak jak to dělali doposud. Prostředky ušetřené z 

dotace  tomuto muzeu mohou být využity ve prospěch občanů města Milevska dle bodu A) 

položky 1 až 7. 

 

Požadavek na proceduru projednání tohoto návrhu : 

 

Jelikož budu při projednání návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2019 

v zahraničí nemohu se osobně zúčastnit jeho projednání a nemohu odpovědět 

na případné dotazy při projednání na plénu. Žádám proto pro jeho řádné pro-

jednání přičemž žádám, aby o každé, jak výdajové, tak přijmové položce v čle-

nění 1 až 7 bylo hlasováno jednotlivě. Přičemž priorita pro uskutečnění poža-

davku je seřazena v bodu 1 až 7 sestupně.                      
 

Návrh usnesení : 

 

ZMM ukládá vedení města plně a kvalitně zajistit zapracování těchto schválených změn a za-

jistit jejich plnou a kvalitní realizaci v roce 2019 spolu se všemi dalšími ostatními úkoly sta-

novenými schváleným rozpočtem pro rok 2019. 

 

 

V Milevsku dne : 28. Listopadu 2019 

 

 

 

 

Občan…… 

 

 

Předáno osobně tajemníkovi MÚ Milevsko při jednání zastupitelstva dne 28.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření k návrhu rozpočtu za MÚ Milevsko přijal :      ……………………………….. 

                                                                                                      Podpis 

 

 

 

 

Co :     Milevské noviny 

            Písecké postřehy 


