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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 4  dne 13.02.2019     OF041902Z 

 
Změna rozpočtu města Milevska za rok 2019 

 

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 2019 se 

zlepší o částku 9,58 tis. Kč na  částku schodku -35.483,12 tis. Kč 
 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 4/2019  rozpočtová opatření č.  12 – 14 a změny 
závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1; 

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 - 7 dle přílohy č. 2; 
III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska 

na rok 2019 dle přílohy č. 3.                
 
2. Důvodová zpráva 
Změna rozpočtu č. 4/2019 zahrnuje rozpočtové opatření (dále jen RO), které se týká: 

- RO č. 12 – Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 u organizační 
složky Živé Milevsko ve výši 984,62 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které nebyly vyčerpány 
v loňském roce z důvodu posunu realizace tvorby Strategie rozvoje podnikatelského 
parku a Strategie Doprava a veřejný prostor a také kvůli posunu realizace mobilní aplikace 
na počátek roku 2019.  

- RO č. 13 – Na základě oznámení od Jihočeského kraje ohledně výše souhrnného 
dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na rok 2019 v hodnotě 
18.402,2 tis. Kč je potřeba navýši rozpočet v příjmové části o 1.491,2 tis. Kč. Návrh 
rozpočtu pro letošní rok počítal v této oblasti s určitým navýšením, avšak skutečná vyše 
nebyla dopředu známa. 

- RO č. 14 – Navýšení rozpočtu městské policie o částku 497 tis. Kč, jedná se platové 
prostředky vč. souvisejícího pojištění. Při přípavě rozpočtu na rok 2019 nebylo známo 
konečné navýšení platových tarifů a vycházelo se z tarifů roku 2018. Navýšení nakonec 
činilo 7%. 
 

Změna rozpočtu č. 4/2019 je uvedena v příloze č. 1. 
 
 
 
 



2 

 

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu za období 1/2019 

 
Zdroj: vlastní, výkaz FIN  
Pozn.: RS 2019 -  schválený rozpočet pro rok 2019; 
      RU 1/2019 až 2/2019 – upravený rozpočet po RZ č. 1/2019 – 2/2019; 

 RU 3/19 – upravený rozpočet v případě schválení rozpočtových opatření na RMM 06.02.2019 
 RU 4/19 – upravený rozpočet v případě schválení ZMM dne 13.02.2019; 

 
 
 
Dále odbor finanční předkládá na vědomí ZMM radou města přijatá RO č. 1 - 7 za období leden 
2019. Specifikace RO je uvedena v příloze č. 2. 
 
V příloze č. 3 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet 
města Milevska na rok 2019. 
 
 
Kompetence RMM: 
Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2019 č. 27/18 ze dne 12. 12. 2018 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):              3/5 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 4/2019;  
2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření (RO) – 1 - 7 /2019 
3. Příloha P3 – Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2019.                

RU 1/2019 RU 2/2019 RU 3/2019 RU 4/2019

200 079,65 200 079,65 200 079,65 200 086,15 201 577,35

143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00

17 978,59 17 978,59 17 978,59 17 978,59 17 978,59

6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00

32 426,06 32 426,06 32 426,06 32 432,56 33 923,76

234 465,20 235 242,20 235 489,20 235 578,85 237 060,47

175 298,20 175 398,20 175 445,20 175 534,85 177 016,47

59 167,00 59 844,00 60 044,00 60 044,00 60 044,00

-34 385,55 -35 162,55 -35 409,55 -35 492,70 -35 483,12

-34 385,55 -35 162,55 -35 409,55 -35 492,70 -35 483,12

+0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

-5 718,53 -5 718,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53

-40 104,08 -40 881,08 -41 154,08 -41 237,23 -41 227,65

49 000,00 68 333,42 68 333,42 68 333,42 68 333,42

-40 104,08 -40 881,08 -41 154,08 -41 237,23 -41 227,65

8 895,92 27 452,34 27 179,34 27 096,19 27 105,77

RM 

07.01.scháleno

RM 21.01. 

schváleno

RM 06.02. 

projednáváno

ZM 13.02. 

projednáváno

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2019 - odhad/skutečnost

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 (-)

 tř.2 - Nedaňové příjmy

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách       

v tis. Kč

Schválený 

rozpočet 2019

A.Hospodaření běžného roku

I.Příjmy (P)

 tř.1 - Daňové příjmy

Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.


