
V minulosti již přijatá usnesení v orgánech města týkající se aktualizace rozpočtu města 

na rok 2016: 

 

ZM 30. 11. 2015 (3/6/ZM/2015) - schvaluje rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 

2016 

RM 7. 12. 2015 (33/18/RM/2015) - schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 1 na rok 2016 – 

schvaluje navýšení investičních akcí "Sportovní-lokalita (chodník z gymnázia, parkování u II. 

ZŠ)", "Tyršova - parkovací místa a chodník, příprava" a "1. ZŠ - oprava elektroinstalace III. 

etapa" a "Lávka přes Bezděčku" celkem o částku ve výši 483.000,- Kč. 

RM 18. 1. 2016 (3/19/RM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 2 na rok 2016 – 

schvaluje přijetí dotace na odborného lesního hospodáře. Schvaluje čerpání z neinvestiční 

rezervy především na akce přesouvající se z roku 2015 - základní vklad Nadačního fondu, 

digitalizace povodňového plánu. Dále předfinancování dotace na projekt Podpora zapojování 

seniorů do aktivního života (200 tis. Kč). V investiční části rozpočtu schvaluje převod 100 tis. 

Kč z investiční části akce Městské lázně do provozní části této akce, navýšení inv. akce 

Rozšíření kapacity hřbitovů (82,5 tis. Kč). 

ZM 22. 2. 2016 (3/8/ZM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 3 na rok 2016 – schvaluje 

zapojení přijatého daru na investiční akci "Rozšíření splaškové kanalizace a vodovodu" (1,7 

mil. Kč). Schvaluje úpravy v neinvestiční části rozpočtu z důvodu převedení finančních 

prostředků určených na dotace na příslušná odvětví, a v investiční části z důvodu zařazení 

nové investiční akce "Rekonstrukce kanalizace ul. Německého". 

RM 21. 3. 2016 (4/21/RM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 4 na rok 2016 – 

schvaluje zapojení dotací z Kraje Vysočina, MŠMT a na kostel v Olešné. Schvaluje čerpání 

prostředků z neinvestiční rezervy města na aktualizaci územně analyt. podkladů, územní 

studii průmyslové zóny, opravy v budově os. výboru v Hlinném. V investiční části rozpočtu je 

navrhováno navýšení inv. akcí - Nový územní plán, Rekonstrukce kanalizace v Petrovicích a 

zařazení nových akcí - bourání depozitáře Horáckého muzea a chodník Maršovice. 

ZM 11. 4. 2016 (3/9/ZM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 5 na rok 2016 – schvaluje  

zařazení nové akce "Horácké muzeum - výměna střešní krytiny a oprava krovu" v částce 4 

mil. Kč - o tuto částku se navýší schodek města, a to na celkovou částku ve výši -45.829.700,- 

Kč. Schvaluje zařazení opravy místní komunikace v MČ Rokytno a snížení odvětví veřejná 

správa. V rámci inv. akce "I. ZŠ - oprava elektroinstalace" schvaluje přesun fin. prostředku do 

provozní části této akce a zároveň navýšení akce. 

 

RM 2. 5. 2016 (2/23/RM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 6 na rok 2016 – schvaluje  

zapojení dotací z Kraje Vysočina, výběru poplatku za odvod z VHP, vratky příspěvku PO 

NKZ. V neinvestiční části rozpočtu schvaluje čerpání prostředků z neinvestiční rezervy města 

na opravy v rámci vodního hospodářství, opravu domu č.p. 97. V investiční části rozpočtu 

schvaluje navýšení inv. akcí - Sportovní-lokalita, Rekonstrukce kanalizace pod Klečk. 



rybníkem, Přechody pro chodce a zařazení nových akcí - Rekonstrukce vodovou ul. Žďárská 

a Pohledec - vodovod a novostavba jednotné kanalizace pro 12 RD. 

ZM 9. 5. 2016 (3/10/ZM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 7 na rok 2016 – schvaluje 

úpravy příjmové a výdajové části rozpočtu o finanční prostředky ze splátek půjček 

poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a o stejnou částku je navrhováno navýšit výdajovou 

část rozpočtu na poskytnutí půjček z FRB. V investiční části rozpočtu je navrhováno 

navýšení akce "Komunitní dům seniorů" o 15 mil. Kč - o tuto částku se navýší schodek města, 

a to na celkovou výši -60.829.700,- Kč. 

 

RM 30. 5. 2016 (2/25/RM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 8 na rok 2016 – 

schvaluje navýšení o dotace z Kraje Vysočina a dotace z MPSV na soc. právní och. dětí. 

Schvaluje úpravy v neinvestiční části rozpočtu - čerpání prostředků z neinvestiční rezervy 

města na opravy v rámci vodního hospodářství, nákup věcných darů. V investiční části 

rozpočtu schvaluje zařazení nové inv. akce - pořízení automobilu pro SDH Studnice. 

 

RM 20. 6. 2016 (2/26/RM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 9 na rok 2016 – 

schvaluje navýšení příjmové a výdajové části o dotaci na sociální práci a dotací od obcí na 

základě veřejnoprávní smlouvy. V neinvestiční části rozpočtu schvaluje  čerpání prostředků z 

neinvestiční rezervy města na penále za vratku dotací, podíl města na projektu MAP 

vzdělávání, sejmutí reliéfu z interiéru kina. 

 

RM 25. 7. 2016 (2/27/RM/2016)  - schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 10 na rok 2016 – 

schvaluje navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu zapojením dotací na OSPOD, lesní 

hospodářství, na výpočetní techniku a dále příjem dividendy ze spol. SATT a.s., a navýšení 

správních poplatků za pasy. V neinvestiční části rozpočtu – čerpání prostředků z neinvestiční 

rezervy města na dofinancování dotovaných projektů na výpočetní techniku, na studii 

„Relaxačního parku Bezděčka“, navýšení příspěvku PO MŠ na výměnu oken a dveří v MŠ 

Slavkovice. V investiční části rozpočtu – pořízení herních prvků v NMNM a MČ Pohledec. 

 

RM 12. 9. 2016 (2/28/RM/2016) – schvaluje aktualizaci rozpočtu č. 11 na rok 2016 – 

schvaluje  navýšení příjmové  a výdajové části rozpočtu zapojením příjmů z prodeje bytů a 

nadačního příspěvku ČEZ na Oranžový přechod. Aktualizace obsahuje také úpravy 

v neinvestiční části rozpočtu – čerpáním prostředků z neinvestiční rezervy města na 

dofinancování zápůjček a dotací z FRB v roce 2016, navýšením provozního příspěvku PO 

Základní škola, Leandra Čecha 860 na dokrytí vzniklých nákladů spojených s přístavbou 

spojovací chodby mezi budovou školy, jídelnou a budovou Gymnázia. V investiční části 

rozpočtu je schváleno navýšení investiční akce „Regulace škrtících tratí odlehčovacích 

komor“  


