
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 17.9.2018

Rozpočtové opatření na rok 2018

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením 
finančních prostředků za prodej budovy č.p. 121 na Vratislavově nám. za vyšší cenu než byl předpoklad ve 
schváleném rozpočtu na rok 2018 a navýšení schodku hospodaření na rok 2018 z důvodu předčasného splacení 
úvěru na výstavbu Městských lázní. Současně je navrhováno zrušit investiční akci "SDH - zásahové vozidlo" 
neboť se dosud nepodařilo prodat stávající vozidlo Tatra a případné dodání vozidla nového od výrobce již letos s 
ohledem na dodací lhůty není reálné.

§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření na rok 2018 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 58. schůzi doporučila materiál ke schválení.
Vyjádření finančního výboru bude předneseno ústně na jednání ZM.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:
- navýšení kapitálových příjmů (prodej budovy č.p. 121 na Vratislavově 
nám. za cenu vyšší než byl předpoklad ve schváleném rozpočtu na rok 
2018) a převod této částky do investiční rezervy města
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- navýšení splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a 
zároveň navýšení schodku hospodaření pro rok 2018 z důvodu 
předčasného splacení úvěru na výstavbu Městských lázní.
- převod finančních prostředků z nerealizované investiční akce "SDH - 
zásahové vozidlo" do neinvestiční rezervy města

Materiál obsahuje: Příloha - návrh RO (Veřejná)
Příloha - aktuální rozpočet - tabulka (Veřejná)
Příloha - návrh RO - příjmy (Veřejná)
Příloha - návrh RO - výdaje (Veřejná)
Příloha - návrh RO-výdaje (Veřejná)
Příloha - návrh RO - financování (Veřejná)

Materiál projednán: 7/20/ZM/2017; 7/21/ZM/2017; 9/21/ZM/2017; 19/21/ZM/2017; 
3/48/RM/2018; 2/50/RM/2018; 6/22/ZM/2018;
7/22/ZM/2018; 8/22/ZM/2018; 22/22/ZM/2018; 2/51/RM/2018; 
5/51/RM/2018; 6/51/RM/2018; 5/52/RM/2018;
6/52/RM/2018; 6/23/ZM/2018; 7/23/ZM/2018; 16/23/ZM/2018;
2/54/RM/2018; 11/54/RM/2018; 4/55/RM/2018; 11/24/ZM/2018; 
29/24/ZM/2018; 2/57/RM/2018; 58/RM/2018
finančním výborem

Přizváni:
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