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Návrh rozpočtového opatření na rok 2020 

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu 

navýšením nedaňových příjmů (odvodu odpisů u PO ZŠ Vratislavovo nám. a PO ZŠ L. Čecha), zapracováním 

požadavků správců odvětví, navýšit schodek hospodaření na rok 2020 z důvodu navýšení investičních 

výdajů o akce, které nebyly zrealizovány a dokončeny v roce 2019 a přechází do roku 2020 a převedením 

finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na odvětví sport a zájmová činnost dle 

schválení v RM (30.09.2019) a v ZM (16.12.2019).  

1. Příjmy a výdaje 

příjmy výdaje částka text

investiční výdaje 733.000,- Kč

navýšení odvodu odpisů u PO ZŠ Vratislavovo nám. z 

důvodu realizace investiční akce "I. ZŠ - nákup myčky 

nádobí"; zároveň se upravuje limit odvodu odpisů u 

této PO na celkovou výši 760,4 tis. Kč; část 

finančních prostředků je určena na navýšení 

investiční rezervy města (633 tis. Kč) a část je určena 

na novou investiční akci "Nečasova - chodník ve 

směru na Novou Ves - příprava PD" (100 tis. Kč)

odvětví finanční 

operace
300.000,- Kč

navýšení odvodu odpisů u PO ZŠ L. Čecha z důvodu 

opravy kanalizace; částka se přesouvá do 

neinvestiční rezervy města

nedaňové příjmy

 

2. Úpravy mezi odvětvími 

z na částka text

odvětví finanční 

operace

odvětví sport a 

zájmová činnost
3.005.000,- Kč

schválené dotace z výzev a dotačních programů 

města na rok 2020

odvětví finanční 

operace

odvětví vzdělávání 

a školské služby
650.000,- Kč

z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá 

na navýšení výdajů u akce "II. ZŠ - oprava 

kanalizace" dle výsledků výběrového řízení
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3. Financování 

výdaje financování částka text

investiční výdaje 8115 12.916.574,- Kč

navyšuje se schodek hospodaření na rok 2020 z důvodu 

převodu některých akcí z roku 2019 do roku 2020 (I. ZŠ - 

myčka na nádobí 383,7 tis. Kč, zpracování územních studií 

Maršovice a Svárov 280 tis. Kč, "Rekonstrukce ul. Tyršova" 

1.502 tis. Kč, "I. ZŠ - vybudování odborných učeben a 

modernizace stávajících učeben"10.500 tis. Kč) a navýšení 

investičních výdajů na akci "Územní plán NMNM" o 250 

tis. Kč z důvodu zastupitelstvem města schválené pořízení 

změny ÚP č. 2

 

 

U PO DDM se stanovuje limit mezd pro rok 2020 v částce 723 tis. Kč a limit celkových nákladů v částce 

2.438 tis. Kč. 

 
 

V Novém Městě na Moravě dne 13.02.2020 
 

 

Ing. Tomáš Vlček 

vedoucí finančního odboru 


