
Návrh na vypořádání výsledků hospodaření jednotlivých místních 
částí za rok 2019 

V roce 2019 probíhalo hospodaření města dle, RM schválené metodiky, tzn., že jak hospodaření města 

samotného, tak i každé místní části bylo sledováno odděleně. Město jako celek, tedy včetně místních 

částí vykázalo v závěrečném účtu města přebytek hospodaření v celkové výši 13 959,7 tis. Kč. 

V souladu se schválenou metodikou byl přebytek rozepsán na město a místní části. Tímto rozpisem bylo 

zjištěno, že všechny místní části s výjimkou MČ Slavkovice dosáhly v roce 2019 kladný hospodářský 

výsledek v celkové výši 10 767,6 tis. Kč.  

Finanční odbor doporučuje voleným orgánům ke schválení následující řešení vypořádání výsledku 

hospodaření, které bude nejen v souladu s platnými právními předpisy, ale ctí i přijatou metodiku včetně 

průhledného toku finančních prostředků u jednotlivých místních částí.  

1) Návrh řešení  

Celá výše přebytku hospodaření roku 2019 v částce 10 767,6 tis. Kč bude a obdobně jako v minulých 

letech rozdělena dle následující tabulky:  

  

výsledek 
hospodaření k 
rozdělení 

snížení 
rozpočtovaného 
schodku MČ v 
roce 2020 

mimořádná 
splátka městu 
dluhu z 
minulých let 

převedení do 
sledované 
evidence 

navýšení rezervy 
MČ v roce 2019 

Hlinné 1 888 025,20     1 800 000,00 88 025,20 

Jiříkovice 1 751 939,91 143 800,00   1 600 000,00 8 139,91 

Maršovice 1 161 811,61     1 100 000,00 61 811,61 

Olešná 1 523 040,06 1 471 400,00     51 640,06 

Petrovice 1 603 846,92 1 600 000,00     3 846,92 

Pohledec 2 067 803,17   1 025 219,60 1 000 000,00 42 583,57 

Rokytno 838 008,98     800 000,00 38 008,98 

Slavkovice -226 061,86     -226 061,86 0,00 

Studnice 97 645,80 93 800,00     3 845,80 

celkem 10 706 059,79 3 309 000,00 1 025 219,60 6 073 938,14 297 902,05 

 
a) snížení rozpočtovaného schodku MČ v roce 2019 

Některé MČ mají schválen schodkový rozpočet, a to v návaznosti na realizaci významnějších 

investičních akcí. Část jejich výsledků hospodaření bude použita k vyrovnání tohoto schodku 

hospodaření.  
b) mimořádná splátka městu dluhu z minulých let 

MČ Pohledec, která má dluh vůči Novému Městu i ostatním místním částem, přikročila k úsporným 

opatřením, které mají za následek přebytek hospodaření, z tohoto důvodu bude 1 025 219,60 Kč u MČ 

Pohledec použito k mimořádné splátce dluhu. Touto úpravou dojde ke konečnému splacení dluhu MČ 

Pohledec. 
c) navýšení výdajů MČ v roce 2019 

Část výsledku hospodaření bude MČ převedena do neinvestiční rezervy, tak aby v průběhu roku měli 

dostatečnou rezervu pro mimořádné události. Převedení proběhne obdobně jako v předchozích letech 

z rezervy města.  



d) převedení do sledované evidence 

Zůstatek nerozdělených finančních prostředků bude převeden do oddělené mimorozpočtové evidence, 

kterou povede finanční odbor pro každou jednotlivou MČ samostatně, a ze které budou v případě 

potřeby zapojeny finanční prostředky do rozpočtu příslušné MČ, případně (MČ Rokytno) kryta ztráta. 

 
2) Přehled dluhů místních částí 
Celková výše dluhů všech místních částí je k 31.12. 2019 v následující výši:  

• Maršovice 460 010,9 tis. Kč  

• Pohledec  1 525,2 tis. Kč  

• Olešná 61,1 tis. Kč 

3 )Závěr 

Pro každou místní část vede finanční odbor samostatnou evidenci, kde jsou přebytky a deficity, včetně 

splátek deficitu, sledovány až do konečného vyrovnání. Přehled hospodaření jednotlivých místních částí 

je součástí příloh závěrečného účtu hospodaření města Nového Města na Moravě. 

 

Aktuální přehled přebytků z předchozích let k 31.12. 2019 
 

Hlinné 7 500 000,00 

Jiříkovice 3 600 000,00 

Maršovice 1 160 000,00 

Olešná 4 245 790,00 

Petrovice 3 570 000,00 

Pohledec 2 600 000,00 

Rokytno 1 213 275,00 

Slavkovice 3 300 000,00 

Studnice 250 000,00 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Vlček 

vedoucí finančního odboru 

 

V Novém Městě na Moravě dne 03.04.2020 

 


