
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 18.9.2017

Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2017

Návrh aktualizace rozpočtu města je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu 
snížením rozpočtovaných prostředků u kamenolomu z důvodu jeho uzavření. Dále aktualizace obsahuje úpravy 
v neinvestiční a investiční části rozpočtu na základě požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO 
Novoměstské sociální služby.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
aktualizaci rozpočtu města č. 12 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. 42 doporučila materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Návrh aktualizace rozpočtu města upravuje provozní část rozpočtu 
snížením rozpočtovaných prostředků u kamenolomu z důvodu jeho 
uzavření a ukončení prodeje kameniva, přičemž rozdíl mezi sniženou výší 
příjmů a sníženou výší výdajů je navrhován přesunout do neinvestiční 
rezervy města.
Aktualizace dále upravuje neinvestiční část rozpočtu o převod finančních 
prostředků z neinvestiční rezervy města a místních částí do 
odvětví ochrana životního prostředí na navýšení výdajů spojených s 
provozem sběrného dvora, svozem komunálního odpadu a BRKO za říjen 
a listopad 2017 s ohledem na schválení změn v ceníku prací TS služby 
s.r.o. NMNM. V investiční části rozpočtu je navrhováno snížení výdajů u 
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investiční akce "Sportovní - lokalita u gymnázia", a to dle skutečnosti, 
neboť stavba je dokončena a je navrhováno část volných finančních 
prostředků přesunout na navýšení neinvestičního příspěvku PO 
Novoměstské sociální služby na navýšení mzdových prostředků 
pracovníků v sociálních službách, a to z důvodu změny nařízení vlády 
564/2006 Sb., platné od 1.7.2017 a zbylé volné finanční prostředky 
přesunout do neinvestiční rezervy města.

Materiál obsahuje: Příloha - aktuální rozpočet - tabulka (Veřejná)
Příloha - návrh aktualizace č. 12 (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/RM/2017; 6/18/ZM/2017;
2/40/RM/2017; 28/40/RM/2017;2/42/RM/2017; 3/42/RM/2017; 
finančním výborem

Přizváni:
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