
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
11. Zastupi te lstva města

konaného dne 1.6.2020

Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

V souvislosti s vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem (12.3.-17.5.2020) vznikla řada rizik a nejistot v 
ekonomické oblasti, s tím, že negativní dopady lze reálně očekávat i na město a další subjekty působící ve 
městě. V návaznosti na to je předkládán odhad dopadů na hospodářství města a návrh restriktivních opatření v 
rozpočtu města a návrh opatření na zmírnění dopadů předpokládaného útlumu ekonomiky ČR (pokles HDP). 

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
- prodloužení všech termínů použití dotačních prostředků poskytnutých na rok 2020 dle rozhodnutí 
zastupitelstva města v dotačních programech: "Výzva na podporu aktivit neziskového sektoru v oblasti 
sportu a tělovýchovy realizovaných organizacemi s členskou základnou 150 a více členů, výzva na podporu 
mimořádných počinů, Novoměstská kultura a Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme", a to o 1 
kalendářní rok (tj. do 31.12. 2021), s tím, že tyto dotační programy již nebudou městem na rok 2021 
vyhlášeny
- uzavření příslušných dodatků k jednotlivým veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací ve výše 
uvedených dotačních programech města, jejichž předmětem bude prodloužení termínů použití dotačních 
prostředků do 31.12.2021

II. Zastupitelstvo města ukládá
odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě na rok 2021 připravit dotační program v sociální oblasti s 
maximální objemem finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč

III. Zastupitelstvo města schvaluje
na mimořádné individuální neinvestiční dotace poskytované v roce 2021 v oblasti sportu a kultury částku 
ve výši 1 mil. Kč. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček
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Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: Fin doporučuje schválit předložený materiál
RM č. 23 doporučila schválit předložený materiál

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Opatření vlády, které se týkají řešení pandemie koronaviru pošlou českou 
ekonomiku do recese (odhadovaný pokles HDP o cca 5 %). Zavedená 
opatření budou mít i krátkodobé dopady do rozpočtu města, které se 
projeví okamžitým razantním dopadem do daňových příjmů města. 
Současně však dojde i k poškození ekonomiky ČR, která se projeví 
dlouhodobým mírnějším poklesem daňových příjmů. Odhadované dopady 
do daňových příjmů města v roce 2020 očekáváme 21 mil. Kč. Pokles 
HDP se samozřejmě projeví i v roce 2021. 
Je navrhováno přijmout následující opatření k příjemcům dotací:
- v samostatném bodě je předloženo rozpočtové opatření, kde jsou 
navrženy na schválení úspory v provozní i investiční části rozpočtu města.
- prodloužit termíny v letošním roce poskytnutých dotací o 1 kalendářní 
rok, tzn., že žadatelé musí počítat s tím, že dotace poskytnuté v letošním 
roce jim musí vystačit na 2 kalendářní roky, žádné dotační programy 
vyjma sociální oblasti nebudou pro rok 2021 vypsány. 
- dotace na rok 2021:
                - v kulturní oblasti se pro příští rok podpořit jenom ty akce, 
které se letos zrealizují a budou vyúčtovány (individuální přístup k 
žadatelům)
                - ve sportovní oblasti (zejména příspěvek na činnost) bude 
uplatněn individuální přístup k žadatelům, a to v návaznosti na délku 
trvání nouzového stavu formou mimořádné individuální dotace, 
která bude poskytnuta po vyúčtování schválených dotací na rok 2020. 
                - v sociální oblasti nejsou navrhovány žádné změny, lze 
předpokládat požadavky na navýšení dotačních prostředků v návaznosti 
na zvýšení výkonů z důvodu pandemie.

Ke zmírnění dopadů na obyvatele a podnikatele ve městě bylo 
realizováno:
- prominutí nájmu nebytových prostor těm podnikatelů, kteří nemohou 
vykonávat činnost
- prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného v bytech v 
době nouzového stavu
- posunutí splatnosti poplatku ze psů (již realizováno s prodloužením do 
30.09.2020)
- posunutí splatnosti poplatku z pobytu za 1. a 2. čtvrtletí do 
30.09.2020 (již realizováno)
Prominutí nájemného budou schvalována  v RM/ZM na základě žádostí 
od jednotlivých nájemníků.
Prominutí úroku z prodlení nájemné v bytech bude odpovídat přibližně 45 
Kč/měsíc/byt. V tomto případě by se mohlo postupovat obdobně jako dle 
čl. 11 bod. 5 písm. a) směrnice č. 3/2016 pro pronájem bytů ve 
vlastnictví města Nové Město na Moravě tj.: "v případě, že poplatek z 
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prodlení nepřesáhne částku 1 000 Kč/rok a nájemce ho na základě 
upozornění neuhradí a nebude jej možno započíst oproti vyúčtování 
služeb předchozího roku, předloží správce příslušnému orgánu města 
návrh na odpis této pohledávky."
S tím, že nájemce by nebyl upozorňován na úhradu úroku z prodlení ani 
by nebylo využito možnosti zápočtu oproti vyúčtování služeb. 

Materiál obsahuje:

Materiál projednán: 3/23/RM/2020

Přizváni:
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