
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

Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nahradila dosud používaný pojem "rozpočtový 
výhled" novým názvem "střednědobý výhled rozpočtu". Vzhledem k tomu, že stávající platný rozpočtový výhled 
již plně neodpovídá skutečnému stavu hospodaření města a nelze se jím nadále zcela řídit a současně 
neodpovídá novému názvosloví, předkládáme ke schválení nový střednědobý výhled rozpočtu. V návaznosti na 
střednědobý výhled je navrhován i seznam investiční akcí a velkých oprav k realizaci pro rok 2018. 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a investice a velké opravy na rok 2018 dle 
přílohy č. 2. tohoto materiálu

II. Zastupitelstvo města schvaluje
zapracování částky 4 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2018 určené na dotační programy.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: RM na své 39. schůzi dne 5.6.2017 doporučila materiál ke schválení.
Finanční odbor doporučuje schválit střednědobý výhled rozpočtu a plán 
investic na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:30

Text důvodové zprávy: Seznam investičních akci a velkých oprav, který je předkládán 
ke schválení, je závazný a bude součástí návrhu rozpočtu města 
na rok 2018. Investiční akce a velké opravy jsou schvalovány již na 
červnovém zasedání ZM z důvodu zahájení jejich přípravy, a zejména 
realizací výběrového řízení na zhotovitele, již v průběhu roku 2017, tak 
aby bylo dosaženo výhodnější realizační ceny. 
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Současně s investičními akcemi a velkými provozními opravami, je 
navrhován schválit objem finančních prostředků pro dotační 
programy na rok 2018.
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období 2018-2022 a počítá 
s přijetím úvěru ve výši 30 mil. Kč na výstavbu sportovní haly a s 
krátkodobým  úvěrem ve výši maximálně 60 mil. Kč na 
předfinancování cizích zdrojů na vybudování odborných učeben 
v 1. ZŠ a vestavbu a modernizaci učeben 2. ZŠ, Centrum 
sdílených služeb a infrastruktury pro 12 RD v Pohledci. 
Výhled je zejména v oblasti běžných příjmů a výdajů navržen jako velmi 
opatrný, tzn., že pokud nedojde k razantnímu poklesu ekonomické 
výkonnosti ČR a s ním spojených daňových příjmů nebude problém s 
jeho dodržením, případně nebude zcela čerpán krátkodobý úvěr. 
Střednědobý výhled rozpočtu počítá s realizací velkých investičních akcí 
uvedených v příloze a současně s běžnými investicemi a velkými 
opravami. 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 (Veřejná)
Příloha - č. 2- Investiční akce a velké opravy na rok 2018 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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