
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.11.2019

Rozpočtové opatření na rok 2019 - ZM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou navýšit příjmovou část rozpočtu z důvodu vyššího plnění 
daňových, nedaňových i kapitálových příjmů a tím snížit schodek hospodaření na rok 2019, snížit přijaté 
transfery z důvodu toho, že rozpočtovaná dotace na akci "Lesní cesta Svážnice" by měla být městu poslána až 
v roce 2020 a rozpočtovanou dotaci na akci "1. ZŠ - modernizace učeben" město zatím z převážné části 
neobdrželo. Ve výdajové části je navrhována úprava - snížení neinvestičních a investičních výdajů dle 
předpokladu skutečně vynaložených výdajů do konce roku 2019 a tím snížení schodku hospodaření na rok 
2019.  
Součástí materiálu je žádost ředitele PO ZŠ Vratislavovo nám. o převod finančních prostředků z rezervního 
fondu do fondu investic na nákup nové myčky nádobí do školní jídelny, neboť stávající myčka je již v havarijním 
stavu.

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

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy tohoto materiálu ke schválení.

II. Rada města souhlasí
s převodem částky 800 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace ZŠ 
Vratislavovo nám. na nákup nové myčky nádobí do školní jídelny.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:
- navýšení příjmů (daňových, nedaňových i kapitálových) a snížení 
schodku hospodaření na rok 2019

- snížení dotací:

• z MMR ČR na akci "1. ZŠ - modernizace učeben"
• ze SZIF na akci "Lesní cesta Svážnice"

- snížení finančních prostředků v provozních tak v investičních 
výdajích z důvodu vykrytí schodku na rok 2020 a zároveň 
snížení schodku hospodaření v roce 2019.

Materiál obsahuje: Příloha - návrh RO - text (Veřejná)
Příloha - aktuální R - tabulka (Veřejná)
Příloha - návrh RO - příjmy (Veřejná)
Příloha - návrh RO - výdaje (Veřejná)
Příloha - návrh RO - financování (Veřejná)
Příloha - žádost 1. ZŠ o převod fondů (Veřejná)

Materiál projednán: 7/2/ZM/2018; 3/4/RM/2019; 8/3/ZM/2019; 11/3/ZM/2019; 
12/3/ZM/2019; 2/6/RM/2019; 4/6/RM/2019
2/7/RM/2019; 14/7/RM/2019; 7/4/ZM/2019; 10/4/ZM/2019; 
2/8/RM/2019; 7/8/RM/2019; 29/8/RM/2019
4/9/RM/2019; 12/9/RM/2019; 19/9/RM/2019; 6/5/ZM/2019; 
7/5/ZM/2019; 12/5/ZM/2019; 3/11/RM/2019;
2/12/RM/2019; 15/12/RM/2019; 6/6/ZM/2019; 7/6/ZM/2019; 
2/14/RM/2019; 15/RM/2019

Přizváni:
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