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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  03                  dne  06.02.2019             OF031901R 

 
Změna rozpočtu č. 3/2019 

 

 
 

1. Důvodová zpráva 
Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2019 č. 27/18 
ze dne 12. 12. 2018 je rada města oprávněná 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 hospodaření města o více než 
1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města. Dále pak je zmocněna provádět 
rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, 
které se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.  
 
Změna rozpočtu č. 3/2019 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO): 
- RO č. 8 – Přesun v rozpočtu výdajů OVV ve výši 30 tis. Kč na jinou položku dle rozpočtové skladby 
na nákupy dárkových karet při vítání občánků. 
- RO č. 9 – Zapojení do rozpočtu OPSPK příjmy ve výši 6,5 tis. Kč dle veřejnoprávních smluv 
s obcemi za výkon přenesené působnosti (projednávání přestupků v roce 2019). 
- RO č. 10 – Zapojení dotačních prostředků z roku 2018 na výkon pěstounské péče ve výši 
89,65 tis. Kč na OSV. Prostředky budou čerpány v případě přijatých žádostí od pěstounů. 
- RO č. 11 – Přesuny v rozpočtu investičních výdajů OISM u akce Obnova Dukelská z důvodu 
nutnosti úpravy stávající projektové dokumentace na teplovod křižující ul. Dukelská (akce bude 
předcházet obnově povrchu v této ulici) a dále pak na zpracování projektové dokumentace na 
úpravu veřejného prostranství u Muzea Milevských maškar. 
 
Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 83,15 tis. Kč na 
částku schodku rozpočtu – 35.492,70 tis. Kč, předpokládaný zůstatek finančních prostředků na 
konci roku 2019 (po aktualizaci počátečního stavu peněžní zásoby z roku 2018) bude 
27.096,19 tis. Kč. 
 
Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách v případě 
schválení navržených rozpočtových opatření: 
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RU 1/2019 RU 2/2019 RU 3/2019

200 079,65 200 079,65 200 079,65 200 086,15

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

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

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

32 426,06 32 426,06 32 426,06 32 432,56

234 465,20 235 242,20 235 489,20 235 578,85

175 298,20 175 398,20 175 445,20 175 534,85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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 (-)

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  
 
Zdroj: vlastní, výkaz FIN          
Pozn.:  RS 2019 – schválený rozpočet na rok 2019; 

  RU 1/2019 – rozpočet po schválené 1.RZ 
     RU 2/2019 – aktuálně platný rozpočet; 
  RU 3/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 04.02.2019 


