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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 6   dne 24.04.2019-mimoř.   OF061901Z 

 
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 

zhorší o částku 9.400 tis. Kč na  částku schodku – 54.108,3 tis. Kč 
 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 10/2019  rozpočtová opatření č.  42 – 43 a změny 
závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č.  1; 

II. schvaluje záměr na přijetí dlouhodobého investičního úvěru na financování akcí 
souvisejících s obnovou povrchu v ulici Dukelská – „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev 
Věžáky v Milevsku“ a „Obnova vodovodu ul. Dukelská“ ve výši 20.000.000,- Kč se 
splátkami od měsíce ledna roku 2020 po dobu 6ti let, s pevnou úrokovou mírou, 
základním hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky (nejnižší 
nabídková cena) a pověřuje Radu města Milevska vyhlášením výběrového řízení a 
schválení zadávací dokumentace. 

 
2. Důvodová zpráva 
Změna rozpočtu č. 10/2019 zahrnuje rozpočtové opatření (dále jen RO), které se týká: 
- RO č. 42 – V návaznosti na odložení akce Přístupová komunikace do Podnikatelského parku 
v Milevsku, je nutné snížit rozpočet příjmů plánovaných pro letošní rok z prodeje pozemků v této 
lokalitě a zároveň snížit výdaje investic z důvodu nerealizace této investice v letošním roce. 
Výsledkem bude pozitivní vliv na saldo rozpočtu o 3.200 tis. Kč. 
- RO č. 43 – Na základě plánové obnovy silnice v ulici Dukelská se navrhuje zařadit do rozpočtu 
investiční akci „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky v Milevsku“ v celém rozsahu, a to ve 
s finančním objemem realizace ve výši 15.200 tis. Kč, z toho částka 2.600  tis. Kč odpovídá 
možného odpočtu DPH při realizaci stavby (jedná se o pronajatý teplovod). Výsledkem bude 
zhoršení salda rozpočtu o částku 12.600 tis. Kč. 
V návaznosti na RO č. 43 doporučuje odbor finanční schválit přijetí záměru dlouhodobého úvěru 
ve výši 20 mil. Kč na financování a to jak akce „Obnova rozvodů ÚT a TUV, větev Věžáky 
v Milevsku“, tak i akce související „Obnova vodovodu ul. Dukelská“ (v rozpočtu již zahrnuta částka 
na realizaci ve výši 4,25 mil. Kč ). V tuto chvíli je zásoba finančních prostředků ještě dostatečná, 
aby pokryla schodek rozpočtu, ale bude vhodnější takto rozsáhlou investici profinancovat 
z půjčených prostředků a výrazně nesnižovat stav peněz během jednoho roku. Do rozpočtu lze 
zapojit prostředky až při schvalování smlouvy o úvěru. 
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Změna rozpočtu č. 10/2019 je uvedena v příloze č. 1. 
 
Schválelním výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o částku 
9.400 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši - 54.108,3 tis. Kč, předpokládaný zůstatek 
finančních prostředků na konci roku 2019 bude 8.480,6 tis. Kč. (v této částce není zahrnuta 
dotace na Retenční nádrž u sportovišť a na ul. Sažinova, Nádražní). Zůstatek prostředků pro 
letošní rok pak pozitivně ovlivní přijetí úvěru. 
 
Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpotu po změnách v případě 
schválení navržených rozpočtových opatření a skutečnosti: 
 

 
Zdroj: vlastní, výkaz FIN  
Pozn.: RS 2019 -  schválený rozpočet pro rok 2019; 
      RU 6/2019 až 8/2019 – upravený rozpočet po RZ č. 6/2019 – 8/2019; 

 RU 9/19 – aktuálně upravený rozpočet  
 RU 10/19 – upravený rozpočet v případě schválení ZMM dne 24.04.2019; 

 
 
 
 

Počet stran materiálu:                                                2 
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):              1/1 
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 10/2019;  

RU 6/2019 RU 7/2019 RU 8/2019 RU 9/2019 RU 10/2019

200 079,65 215 702,35 217 670,20 217 670,20 218 224,72 212 224,72 52 799,21

143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00 143 025,00 33 377,83

17 978,59 17 978,59 18 109,28 18 109,28 18 109,28 18 109,28 1 502,17

6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00 650,00 0,00

32 426,06 48 048,76 49 885,92 49 885,92 50 440,44 50 440,44 17 919,21

234 465,20 251 638,47 252 180,47 262 280,47 262 932,99 266 332,99 48 140,96

175 298,20 191 314,47 191 806,47 191 806,47 192 374,99 189 774,99 47 044,86

59 167,00 60 324,00 60 374,00 70 474,00 70 558,00 76 558,00 1 096,10

-34 385,55 -35 936,12 -34 510,27 -44 610,27 -44 708,27 -54 108,27 +4 658,25

-34 385,55 -35 936,12 -34 510,27 -44 610,27 -44 708,27 -54 108,27 +4 658,25

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

-5 718,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -5 744,53 -1 436,10

-40 104,08 -41 680,65 -40 254,80 -50 354,80 -50 452,80 -59 852,80 +3 222,15

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

-40 104,08 -41 680,65 -40 254,80 -50 354,80 -50 452,80 -59 852,80 +3 222,15

8 895,92 26 652,77 28 078,62 17 978,62 17 880,62 8 480,62 71 555,57

RM 11.3. 

schváleno

RM 25.3. 

schváleno

ZMM 3.4. 

schváleno

RMM 15.4. a 

8.4. schváleno

ZMM mimoř. 

24.4.

Skutečnost            

za 3/2019

 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


