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Návrh rozpočtového opatření na rok 2018 

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu 

z důvodu obměny hasičské techniky u SDH JPO II Nové Město na Moravě – prodej hasičského vozidla T815 

a nákup nového menšího hasičského vozidla a zapojením zbylé části příjmů z prodeje pozemku Kraji 

Vysočina na ul. Malá, který byl schválen na zasedání ZM dne 05.03.2018 do rozpočtu města. Dále návrh 

obsahuje převedení finančních prostředků určených na veřejně prospěšné pracovníky na odvětví bydlení, 

komunální služby, územní rozvoj z důvodu změny účtování a snížení schodku hospodaření z důvodu 

přesunu investiční akce „Křenkova – výměna rozvodů ZTI, VZT a UT č.p. 732“ do rozpočtu na rok 2019. 

1. Příjmy a výdaje 

příjmy výdaje částka text

částka ve výši 2.350.000,- Kč je prodej 

hasičského vozidla T815, rok výroby 2000 

(váhová kategorie nad 18 t) a nákup 

nového menšího vozidla s pohonem 4x4 

(váhová kategorie do 7 t), a to zejména z 

důvodu snížení nákladů na provoz vozidla, 

větší dostupnost a průchodnost menšího 

vozidla a změna struktury zásahů - ubývá 

požárů a přibývá dopravních nehod a 

technických zásahů

částka ve výši 1.649.868,- Kč je zapojení 

zbylé části z prodeje pozemku Kraji 

Vysočina (Domov Kamélie) schváleném na 

ZM dne 05.03.2018 do rozpočtu města, a z 

toho část ve výši 1.150.000,- Kč je určena 

na dokrytí nákupu nového hasičského 

vozidla a část ve výši 499.868,- Kč se 

přesouvá do investiční rezervy města

kapitálové příjmy investiční výdaje 3.999.868,- Kč

 

2. Úpravy mezi odvětvími 

z na částka text

odvětví státní správa, 

územní samospráva

odvětví bydlení, 

komunální služby, územní 

rozvoj

1.346.379,- Kč

převod finančních prostředků určených 

na veřejně prospěšné pracovníky z 

důvodu změny účtování dle platné 

rozpočtové skladby

 

3. Financování 
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výdaje financování částka text

investiční výdaje 8115 -3.000.000,- Kč

snížení schodku hospodaření z důvodu 

převodu investiční akce "Křenkova - 

výměna rozvodů ZTI, VZT a UT č.p. 732" 

do rozpočtu roku 2019

 

 

 

Po provedeném rozpočtovém opatření je celková neinvestiční rezerva města ve výši 1.558.683,95 Kč 

(z toho rezerva NMNM 833.729,83 Kč, rezerva MČ 724.954,12  Kč). 

 

V Novém Městě na Moravě dne 03.04.2018 
 

 

Ing. Tomáš Vlček 

vedoucí finančního odboru 


