Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 35/2017
konaného dne 22. 11. od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček –
místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, Miroslava Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Omluvena: JUDr. Kristýna Bukovská – radní města.
Program jednání Rady města:
Starosta, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Návrh Rozpočtového opatření č. 17/2017/RM
2. Návrh Rozpočtu města Milovice na rok 2018
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Milovice na roky 2019 - 2021
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 551/2017
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1. Návrh Rozpočtového opatření č. 17/2017/RM
Starosta města uvedl, že Ekonomické oddělení předkládá Návrh rozpočtového opatření č. 17/2017RM.
Výdaje běžné:
3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
U platů zaměstnanců se položka navyšuje z důvodu nařízení vlády č.340/2017 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správy, kterým došlo
k navýšení platových tarifů o 10 %. Na základě tohoto navýšení se zvyšuje i odvod na sociální a zdravotní
pojištění. Navýšení těchto položek je přesunuto z položek 3745 5021 a 3745 5137.
6112 – Zastupitelstva obcí
Z důvodu zřízení v průběhu roku 2017 výboru pro realizaci parkovacích zón a proplacení nevyčerpané dovolené
pana starosty (usnesení RM č.19/2017) je potřeba navýšit položku 5023 a s tím spojené i odvody na sociální a
zdravotní pojištění. Tyto položky se přesouvají z položky 6112 5011.
6171 – Činnost místní správy
U těchto položek se jedná o přesun z důvodu správného vyčíslení odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Dosavadní přijatá usnesení:
Nebyla přijata.
Vztah k rozpočtu:
Viz přiložená tabulka.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 552/2017
Rada města
schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017/RM v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Návrh Rozpočtu města Milovice na rok 2018
Starosta města uvedl, že Radě města je předkládán návrh rozpočtu města Milovice na rok 2018, který byl
zpracován dle Směrnice č. 7/2016 Proces schvalování rozpočtu a jeho změn. Návrh rozpočtu byl projednán
Finančním výborem města dne 1. 11. 2017 a dále byl projednán i na pracovním jednání ZM dne 20. 11. 2017 a
jejich připomínky jsou v návrhu uvedeny.
Dosavadní rozhodnutí RM:
Nebylo přijato.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
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Vztah k rozpočtu:
Viz přiložená tabulka.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 553/2017
Rada města
a) bere na vědomí návrh rozpočtu města Milovice na rok 2018 v předloženém znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2018 v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Milovice na roky 2019 – 2021
Starosta města uvedl, že dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů a dle Směrnice č.7/2016 Proces schvalování rozpočtu a jeho změn je povinností města
sestavení střednědobého výhledu na tři roky následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Z tohoto
důvodu je předkládán návrh Střednědobého výhledu na roky 2019-2021. Ve výhledu jsou naplánovány i finanční
prostředky na investiční akce. Výsledky hospodaření jsou navrženy v letech 2019-2020 jako přebytkové ve výši
pokrytí splátek úvěru, a v roce 2021 je navržen jako vyrovnaný. Návrh byl projednán na Finančním výboru
města Milovice dne 15. 11. 2017. Po projednání v radě města bude tento návrh zveřejněn na úřední desce města
Milovice po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města.
Dosavadní rozhodnutí RM:
Nebylo přijato.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo vyžádáno.
Vztah k rozpočtu:
Rozpočet nebude dotčen.
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 554/2017
Rada města
a) bere na vědomí Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Milovice na roky 2019-2021 v předloženém
znění,
b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Milovice na roky
2019-2021 v předloženém znění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 11. 2017
Zápis byl ověřen podpisy dne: 27. 11. 2017
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