
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 25.2.2019

Rozpočtové opatření na rok 2019 - ZM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit výdajovou část rozpočtu zapracováním požadavků 
správců odvětví a navýšit schodek hospodaření na rok 2019 z důvodu navýšení investičních výdajů u akce "2. 
ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben" a u akce "1. ZŠ - vybudování odborných učeben a modernizace 
stávajících učeben", kdy finanční prostředky, které nebyly profinancovány v roce 2018, přechází do roku 2019.

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
změnu názvu odvětví v rozpočtu na rok 2019 z "Tělovýchova a zájmová činnost" na "Sport a zájmová 
činnost", a to na základě novely rozpočtové skladby vyhl. č. 329/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
RM na své 5. 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:
- přesun finančních prostředků z neinvestiční rezervy, a to:
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• na odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva na 
navýšení výdajů na opravu střechy radnice dle vysoutěžené cenové 
nabídky

- převod finančních prostředků v rámci dotačních programů a 
výzev na odvětví tělovýchova a zájmová činnost dle schválení v RM 
03.12.2018 a ZM 10.12.2018
- navýšení investičních výdajů, a to u akce "2. ZŠ - vestavba výtahu 
a modernizace učeben" a u akce "1. ZŠ - vybudování odborných učeben 
a modernizace stávajících učeben", a to z důvodu přesunu 
nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu 2019. 
Tím zároveň dochází k navýšení schodku hospodaření na rok 2019.

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

Materiál projednán: 7/2/ZM/2018; 3/4/RM/2019; 5/RM/2019

Přizváni:
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