
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 14.9.2020

Rozpočtové opatření na rok 2020 - RM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu změnou v 
nedaňových příjmech, navýšením transferů 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
změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová

Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:
- úpravu nedaňových příjmů (snížení odvodu odpisů u PO ZŠ L. 
Čecha, vratka části nevyčerpané dotace od Kraje Vysočina na 
Potravinovou pomoc dětem v Kraji Vysočina za rok 2019)

- navýšení transferů:
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• z MF ČR na konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu 
Parlamentu ČR

• z MPSV ČR na výkon sociálně - právní ochrany dětí
• z MŠMT ČR pro PO Mateřská škola v rámci OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - Šablony III
• dotace od obcí za projednané přestupky a provozování hřbitovů dle 

uzavřených veřejnoprávních smluv

- přesun finančních prostředků z neinvestiční rezervy, a to:

• na odvětví civilní připravenost na krizové stavy na navýšení výdajů 
spojených se zhoršující se epidemiologickou situací

• na odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky na opravu 
veřejného rozhlasu v MČ Olešná

- převod finančních prostředků z odvětví bydlení, komunální 
služby, územní rozvoj na odvětví státní moc, státní správa, 
územní samospráva

- úprava limitu mezd MěÚ (zapojení části dotace na sociálně - právní 
ochranu dětí a snížení mzdových prostředků MěÚ a jejich převod na 
výpočetní techniku a do sociálního fondu)

- úprava závazných ukazatelů u PO NSS

- navýšení limitu celkových nákladů u PO ZŠ L. Čecha.

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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