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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

26. Rady města
konané dne 29.6.2020

Rozpočtové opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu  o přijaté
transfery pojistná plnění, odvod odpisů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelů
příspěvkových organizací. 

§ 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
změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí
s pořízením osobního automobilu příspěvkovou organizací Centrum Zdislava dle žádosti v příloze č. 5

IV. Rada města schvaluje
vyřazení pohledávky v hodnotě 8.372 Kč po zemřelém klientovi dle žádosti v příloze č. 6

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
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Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:
- navýšení nedaňových příjmů o nadační příspěvek fondu obětem
Holokaustu, navýšení odvodu odpisů 2. ZŠ a přijeté pojistné plnění
- navýšení transferů o dotaci z MPSV pro Zdislavu
- přesun finančních prostředků z neinvestiční rezervy, a to:

na opravu havárie na rybníku v Hlinném
na opravu ústředního topení v KD Pohledec
na výdaje na el. en na kašnách
na výměnu zvonu v kapličce v Petrovicích
na navýšení investičních akcí: Slavkovice - přemístění VDJ, Hlinné -
rozšíření VO o 2 body, IP PO Centrum Zdislava na rekonstrukci
šaten pro klienty
na navýšení provozní příspěvku PO Mateřská škola a NSS
na výdaje související s COVID - 19

- snížení investičních výdajů a jejich přesun do neinvestiční části rozpočtu
v rámci akce "Sportovní hala"
- snižují se investiční a provozní výdaje akce I. ZŠ - modernizace učeben
a navyšuje se neinvestiční rezerva města.
- snižuje se provozní příspěvek PO Centrum Zdislava na přesouvá se na
nákup osobního automobilu a do rezervy města.
 
Součástí materiálu je i udělení souhlasu s nákupem osobního automobilu
Centrem Zdislava a odpis pohledávky za služby NSS po zemřelém
klientovi.
 

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) 
Příloha - č. 5 - žádost o schválení investiční akce - Zdislava (Veřejná) 
Příloha - č. 6 - žádost o odpis pohledávky (Veřejná) 

Materiál projednán: 9/8/ZM/2019
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