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Návrh rozpočtového opatření na rok 2020

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést nedokončené investiční a provozní akce
roku 2021. A současně upravit čerpání dotací a ostatních investičních akcí dle předpokládané výše.

1. Příjmy a výdaje

příjmy výdaje částka text

investiční výdaje   -8.124.420,- Kč

snižuje se část dotace na akci I.ZŠ - odborné učebny,
kterou město obdrží až v roce 2021 po ukončení akce.
Součaně se snižují investiční akce uvedené samostatně
po tabulkou.

odvětví finanční
operace

 -503.107,21 Kč
snižuje se část dotace na akci I.ZŠ - odborné učebny,
kterou město obdrží až v roce 2021 po ukončení akce.
Součaně se snižuje neinvestiční rezerva města.

přijaté transfery

název akce částka v Kč
Sportovní hala 3 100 000
Tyršova parkovací místa a chodník 2 402 118
I. ZŠ - odborné učebny 2 198 727
Rokytno - odkanalizování Hasičárny 41 000
Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace            250 000
Obnova Horáckého muzea 51 000
Chodník Billa - Městské lázně 81 575

2. Úpravy mezi odvětvími
z na částka text

odvětví sport a
zájmová činnost

500.000,- Kč
převádí se nevyčerpaná část neinvetičních výdajů na
Sportovní halu do neinvestiční rezervy města

odvětví
vzdělávání a

školské služby
224.000,- Kč

převádí se nevyčerpaná část neinvetičních výdajů na I.
ZŠ - odborné učebny do neinvestiční rezervy města

odvětví finanční
operace
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3. Financování
financování výdaje částka text

investiční výdaje 10.689.377,69 Kč snížení investic je podrobně rozepsáno pod tabulkou

odvětví sport a
zájmová činnost

-1.000.000,- KČ
převádí se nevyčerpaná část neinvetičních výdajů na
Sportovní halu do roku 2021

odvětví
vzdělávání a

školské služby
-7.770.000,- Kč

převádí se nevyčerpaná část neinvetičních výdajů na I.
ZŠ - odborné učebny do roku 2021
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Investiční akce převáděné do roku 2021
název akce Částka v Kč

Lávka Olešná             17 500
Chodník Olešná úsek C           150 000
Přechody pro chodce             91 500
Chodník Brněnská           366 400
úpravy Fotbalového hřiště             72 400
rezerva na úpravy okolí haly        1 405 000
I. ZŠ - odborné učebny        3 372 000
Rokytno - odkanalizování Hasičárny           200 000
Chodník Billa - Městské lázně             20 000
II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben           138 527,69
Chodník Bělisko           127 050
Nečasova - chodník ve směru na Novou Ves           100 000
Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM        1 218 000
Zahradní - kabelizace VO             51 000
Cyklostezka NMNM- Nová Ves           250 000
Účelová komunikace podél ČOV        2 920 000
Pohledec - kabelizace VO           190 000

V Novém Městě na Moravě dne 01.12.2020

Ing. Tomáš Vlček
vedoucí finančního odboru


