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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 04  dne 13.02.2019   OF041901Z 

 
Rozpočtová opatření z roku 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 

činilo -8.369,83 tis. Kč 
 
 
1. Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 166 – 175 a 177 - 180 dle příloh č. 1; 
II. bere na vědomí Přehled investic a oprav pro rok 2018 dle přílohy č. 2. 

 

Důvodová zpráva 

Odbor finanční předkládá na vědomí ZMM rozpočtová opatření č. 166 - 175 a 177 - 180 
schválená na jenáních RMM za období 26.11.2018 – 31.12.2018. Specifikace je uvedena v 
příloze č. 1 tohoto materiálu.  
V příloze č. 2 je zachycen Přehled investic a oprav na roku 2018 vč. výše uvedených 
rozpočtových opatření. 
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Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 12/2018 
(v mil. Kč) 

 
Zdroj: vlastní, výkaz FIN  

 
 

Počet stran materiálu:                                                2 
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):              2/3 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO)  
2. Příloha P2 - Přehled investic a oprav roku 2018  

Upravený 

rozpočet

31.12.18

178,3 207,0 212,3

131,2 132,4 139,6

14,0 7,6 7,2

0,5 11,6 11,6

32,6 55,4 53,9

182,6 215,4 201,2

161,0 174,0 162,7

21,6 41,4 38,5

-4,3 -8,4 +11,1

-4,3 -8,4 +11,1

+0,0 +21,0 +21,0

-5,8 -5,8 -5,8

-10,2 +6,8 +26,3

42,1 42,1 42,1

-10,2 +6,8 +26,3

31,9 48,9 68,4Stav na konci vykazovaného období

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

Změna stavu na bankovních účtech  (+/-)

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2018

Změna stavu na bankovních účtech (+/-)

 tř.6 - Kapitálové výdaje

III.Saldo P a V

B.Financování

Výsledné saldo celkových P a V (+/-) 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

 tř.1 - Daňové příjmy

 tř.2 - Nedaňové příjmy

 tř.3 - Kapitálové příjmy

 tř.4 - Přijaté transfery

II.Výdaje (V)

 tř.5 - Běžné výdaje

Přehled rozpočtu a skutečnosti roku 2018

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po 

změnách v mil. Kč

Schválený 

rozpočet 

2018

Skutečnost            

k 

31.12.2018

A.Hospodaření běžného roku

I.Příjmy (P)


