
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

Radě města je předkládán k projednání a schválení návrh metodiky zpracování rozpočtu města Nového Města 
na Moravě na rok 2020. Oproti předcházejícím rokům dochází ke změně v metodice klíčování zejména výdajů na 
školství a daňových příjmů za žáky, dále pak výdajům na SDH, ZUŠ a NSS.

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

I. Rada města schvaluje
metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2020 dle přiloženého 
materiálu

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Součástí materiálu je návrh metodiky zpracování rozpočtu na rok 2020, 
který bude opět mimo účetnictví rozdělen na rozpočet města a rozpočty 
jednotlivých místních částí s několika způsoby klíčování, ve kterém jsou 
oproti předcházejícím letům následující změny:
organizace Lesní stezky, BESIP, Základní umělecká škola, Podpora 
zapojování seniorů do aktivního života a výdaje na Sbor dobrovolných 
hasičů NMNM(JPO II), které byly hrazeny městem, se nově budou 
klíčovat.
Dále dojde ke zjednodušení klíčování v oblasti základních a mateřské 
školy. Daňové příjmy za žáka budou nově příjmem pouze místních částí, 
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které mají školu a výdaje na školy budou výdajem pouze konktrétní 
místní části, ve které se škola nachází
U Novoměstských sociální služeb dojde ke sledování skutečných nákladů 
na klienty z místních částí nebo klienty pocházejících z místních částí a v 
současnosti bydlících v DPS. Klíčování příspěvku zřizovatele bude 
prováděno dle skutečných nákladů na tyto klienty.

Materiál obsahuje: Příloha - metodika_R_2020.doc (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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