
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Zastupi te lstva města

konaného dne 19.6.2017

Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby snížit příjmovou i výdajovou část rozpočtu o 
finanční prostředky související s novostavbou vodovodu a kanalizace v lokalitě Nad Městem - etapa IV. Dále 
aktualizace obsahuje úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců 
odvětví, přičemž jedna z navrhovaných úprav - snížení finančních prostředků u investiční akce "Adaptace 
objektu č.p. 16 v NMNMN pro potřeby ZUŠ"  má dopad do oblasti financování rozpočtu na rok 2017, neboť je 
navrhováno snížení schodku rozpočtu na rok 2017.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
aktualizaci rozpočtu města č. 9 na rok 2017 dle přílohy tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
RM na své schůzi č. 39 doporučila materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby 
upravit (snížit) příjmovou i výdajovou část rozpočtu o finanční prostředky 
související s novostavbou vodovodu a kanalizace v lokalitě Nad Městem - 
etapa IV.
Aktualizace dále upravuje neinvestiční a investiční část rozpočtu - převod 
finančních prostředků z neinvestiční rezervy města do investiční části 
rozpočtu na navýšení investiční akce"Chodník ul. Petrovická", tak aby 
tato akce byla zcela kryta rozpočtem města (dosud pouze rozpočtován 
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potencionální spolupodíl města) a mohla být uzavřena smlouva hned po 
ukončení veřejné zakázky. 

Dále je v investiční části rozpočtu navrhováno 
a) snížit finanční prostředky u investičních akcí: 
"Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Drobného" a "Rekonstrukce 
vodovodu v křižovatce ul. Soškova - Křičkova" a volné finanční prostředky 
přesunout na novou investiční akci "Rekonstrukce kanalizace ul. 
Němcova, RŠ 234-240 (IP SVK)", snížit investiční akci "Rekonstrukce 
ul.Drobného" a investiční akci "Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro 
potřeby ZUŠ" a
b) navýšit finanční prostředky u akce 
"Chodník ul. Petrovická" - akce je připravena a po ukončení veřejné 
zakázky může být zahájena ralizace s tím, že výdajová část rozpočtu 
bude případně nižší v případě získání dotace (bylo zažádáno o částku 
1.356.700Kč).

V předkládáné aktualizaci rozpočtu je dále navrhováno upravit - snížit 
schodek rozpočtu na rok 2017, a to z důvodu toho, že realizace 
přestavby budovy č.p. 16 v NMNM pro potřeby PO ZUŠ se posouvá a tyto 
finanční prostředky bylo možné použít v roce 2018.

Materiál obsahuje: Příloha - návrh aktualizace č. 9 (Veřejná)
Příloha - aktuální rozpočet (Veřejná)

Materiál projednán: 6/14/ZM/2016; 3/33/RM/2017; 2/34/RM/2017; 5/16/ZM/2017; 
8/16/ZM/2017; 2/35/RM/2017; 35/36/RM/2017;
6/17/ZM/2017; 7/17/ZM/2017; 2/38/RM/2017; 5/38/RM/2017;
2/39/RM/2017; 3/39/RM2017; finančním výborem

Přizváni:
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