
Návrh rozpočtového opatření na rok 2020  

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit rozpočet města v návaznosti na navržené 

úsporná opatření v souvislosti v pandemií Covid 19 

1. Příjmy a výdaje 

příjmy výdaje částka text

odvětví doprava 1.900.000,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně snižují se výdaje na zimní 

údržbu (1 mil. Kč), ruší se realizace opravy mostu pod 

VZP (800 tis. Kč) a snižují se výdaje na MHD (100 tis. 

Kč) 

PO Novoměstská 

kulturní zařízení
800.000,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně snižují příspěvky PO. Tímto 

rozpočtovým opatřením se snižuje limit mezd o částku 

180 tis. Kč a limit celkových nákladů o 800 tis. Kč

PO ZŠ Vratislavovo 

nám.
751.000,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně snižují příspěvky PO. Tímto 

rozpočtovým opatřením se snižuje limit celkových 

nákladů o 751 tis. Kč

PO ZŠ Leandra 

Čecha
715.000,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně snižují příspěvky PO. Tímto 

rozpočtovým opatřením se snižuje limit celkových 

nákladů o 715 tis. Kč a limit celkových nákladů školní 

sportovního klubu o 55 tis. Kč

PO Mateřská škola 652.000,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně snižují příspěvky PO. Tímto 

rozpočtovým opatřením se snižuje limit celkových 

nákladů o 652 tis. Kč a limit mezd o 90 tis. Kč

investiční výdaje 5.270.000,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně ruší investiční akce 

automatická pokladna, židle do KD, Německého - 

víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem, příprava 

PD Rozšíření podesty u MŠ Drobného a odkládá se 

splatnost investiční akce Masarykova - kanalizace na 

rok 2021

odvětví ochrana 

životního 

prostředí

600.000,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně se snižuje akce revitalizace 

parku, kde se podařilo získat nabídku za cca 1/3 

rozpočtované ceny 

odvětví stání moc, 

státní správa, 

územní 

samospráva a 

politické strany

2.272.132,- Kč

Z důvodu vládních opatření městu výrazně klesnou 

daňové příjmy současně se snižuje snižují provozní 

výdaje MěÚ.

daňové příjmy

  



 

 

 

 
V Novém Městě na Moravě dne 12.05.2020 
 

  

 

Ing. Tomáš Vlček 

vedoucí finančního odboru 


