
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 20.1.2020

Rozpočtové opatření na rok 2019 - RM

Jedná se o poslední návrh rozpočtového opatření pro rok 2019 a je předkládán z důvodu potřeby upravit 
příjmovou a výdajovou část rozpočtu o transfery, které město obdrželo na konci roku a nemohly být 
zapracovány do rozpočtu a zapracovat vratku provozního příspěvku od PO ZŠ Vratislavovo nám..

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

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje
změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

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

Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:
- zapojení dotací:

• z Fondu Vysočiny pro PO Mateřská škola na realizaci projektu 
"Rozšíření přírodní zahrady pro environmentální a kreativní činnost 
dětí v Pohledci"
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• z Fondu Vysočiny pro PO ZŠ Vratislavovo nám. na realizaci akce 
"Vzdělávání pro udržitelný rozvoj" a na realizaci akce "Zdraví je 
naše bohatství 2019"

• z Ministerstva zemědělství ČR na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku

- snížení dotací:

• z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "HejkalNet 2018"
• z Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky

- vratku provozního příspěvku od PO ZŠ Vratislavovo nám. a 
převod těchto finančních prostředků do neinvestiční rezervy 
města a místních částí.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - aktuální tabulka R 2019 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - text rozpočtového opatření (Veřejná)
Příloha - č. 3 - návrh RO - příjmy (Veřejná)
Příloha - č. 4 - návrh RO - výdaje (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; 
14/RM/2019; 15/RM/2019; 16/RM/2019;
8/ZM/2019; 18/RM/2019; 9/ZM/2019

Přizváni:
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