
Město Nové Město na Moravě

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

konaného dne 24.6.2019

Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2020

Navržený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-3 nahrazuje stávající dokument, který již časově zastaral 
neodpovídá současným předpokladům. Objem Investic a velkých oprav na rok 2020 je navržen v návaznosti na 
předložený střednědobý výhled rozpočtu a seznam akcí v příloze č. 3. tohoto materiálu.

§ 84 odst. 2) písm. b) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2020-3 dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2020 ve výši 116 238 tis. Kč a schvaluje 
zapracování částky 116 238 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2020.

III. Zastupitelstvo města souhlasí
 s podáním žádosti o dotaci na akci "Společná stezka pro chodce a cyklisty I.etapa Nová Ves -kamenolom" 
v rámci 12. Výzvy MAS Zubří země,o.p.s. - IROP - Cyklodoprava - (III.)  prostřednictvím Mikroregionu 
Novoměstsko (financování 95%)  se závazkem dofinancování nákladů na výstavbu části cyklostezky na 
katastrálním území Nové Město na Moravě Mikroregionu Novoměstsko nad rámec dotace.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: RM na své 9. schůzi dne 10.06. doporučila schválit předložený materiál, 
bod III. usnesení nebyl v RM projednán a je operativně zařazen 
vzhledem k požadavku MAS Zubří země na schválení podání žádosti v 
ZM.
FIN doporučuje schválit předložený materiál.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Seznam investičních akci a velkých oprav, který je předkládán ke 
schválení, bude součástí návrhu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, 
který bude předložen na zasedání ZM v listopadu. Objem investic a 
velkých oprav je schvalován již na červnovém zasedání ZM z důvodu 
zahájení jejich přípravy, a zejména realizací výběrového řízení na 
zhotovitele, již v průběhu roku 2019, tak aby bylo dosaženo výhodnější 
realizační ceny. 
Jednotlivým akcím byly přiděleny následující priority:
1 - závazky
2 - akce realizované současně s SVK (realizace akcí je již odsouhlasena 
ze strany SVK Žďársko)
3 - ostatní akce k realizaci v roce 2020
4 - akce, které nebudou v roce 2020 reealizovány a zůstavají v zásobníků 
akcí 
6 - akce, které budou odebrány ze zásobníku
Aktuální zásobník akcí je přílohou tohoto materiálu.

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období 2020-2023 
a počítá s přijetím úvěru v roce 2020 ve výši 10 mil. Kč na výstavbu 
sportovní haly.
Výhled je zejména v oblasti běžných příjmů a výdajů navržen jako velmi 
opatrný,  vzhledem k nejisté  budoucí ekonomické situaci. Pokud nedojde 
k razantnímu poklesu ekonomické výkonnosti ČR a s ním spojených 
daňových příjmů nebude problém s jeho dodržením. Střednědobý výhled 
rozpočtu počítá s realizací velkých investičních akcí uvedených v příloze a 
současně s běžnými investicemi a velkými opravami. 

K části III. návrhu usnesení je přiložena příloha č. 5 - stručný popis 
záměru.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 střednědobý_výhled_rozpočtu_2020-2023.pdf (Veřejná)
Příloha - č. 2 investice, mimořádné příjmy ve výhledu.pdf (Veřejná)
Příloha - č. 3 návrh investic a velkých oprav pro rok 2020 (Veřejná)
Příloha - č. 4 zásobník akcí (Veřejná)
Příloha - č. 5 popis záměru cyklostezky Nová Ves (Veřejná)

Materiál projednán: RM 10.06.
finančním výborem

Přizváni:
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