
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 6.4.2020

Rozpočtové opatření na rok 2020 - RM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu 
navýšením navýšením transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví zejména pak navýšení 
výdajů na krizové řízení.

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

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje
úpravu limitu mezd MěÚ NMNM dle přílohy č. 2 tohoto 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: Rozpočtové opatření obsahuje:
- zapojení dotací:

• z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO NSS  na úhradu nákladů 
odlehčovací a pečovatelské služby

• z MMR na modernizaci učeben a vestavbu výtahu na 2. ZŠ

- přesun finančních prostředků z neinvestiční rezervy, a to:
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• na navýšení výdajů na krizové řízení
• na odvětví ochrana životného prostředí na dokrytí podílu dotace na 

nákup kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad
• na odvětví sport a zájmová činnost na dopojení sítí do prodejního 

stánku na koupališti a úhrady záloh za el. en.
• na odvětví státní moc, státní správa územní samospráva na  návrh 

studie na řešení smuteční síně a zajišťování mediální koncepce 
města.

- snížení odvětví odvětví bydlení, komunální služby, územní 
rozvoj a přesun těchto  finančních prostředků na odvětví požární 
ochrana a integrovaný záchranný systém na spotřebu plynu v 
KD Pohledec.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - aktuální R - tabulka (Veřejná)
Příloha - č. 2 - text RO (Veřejná)
Příloha - č. 3 - návrh RO - příjmy (Veřejná)
Příloha - č. 4 - návrh RO - výdaje (Veřejná)

Materiál projednán: 9/8/ZM/2019

Přizváni:
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