
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 27.4.2020

Rozpočtové opatření na rok 2020 - RM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán na základě úkolu RM předložit rozpočtové opatření dle návrhu 
úspor, který RM schválila na své schůzi dne 6.4. 2020. Současně je navrhováno upravit příjmovou a výdajovou 
část rozpočtu navýšením transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví.

§ 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 limitů příspěvkových organizací 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:
- úsporná opatření:

• snížení rezervy na sport
• snížení propagace singltreků
• zrušení výmalby bytového domu Křenkova č.p. 732
• snižují se výdaje na běžné opravy komunikaci
• ruší se příprava obnovy Zichova rybníka
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• snižují se provozní příspěvky PO DDM a ZUŠ
• ruší se investiční akce Cyklostezka Nečasova a Vánoční výzdoba - 

Betlém 

- zapojení dotací:

• z MPSV ČR na výkon sociální práce a sociálně právní ochranu dětí
• z Kraje Vysočina na zajištění akceschopnosti JPO II 
• dotace z Fondu Vysočiny pro PO Centrum Zdislava na Svoz klientů 

do denního stacionáře 

- přesun finančních prostředků mezi odvětvími:

• z neinvestiční rezervy města na odvětví vodní hospodářství na 
opravu havárie dešťové kanalizace na ulici Sportovní.

Navyšují se nedaňové příjmy o vratky záloh el. en. na veřejné osvětlení, 
které budou použity na opravu rozvodů veřejného osvětlení na ul. 
Německého a vnitrobloku na ul. Drobného.

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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