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

38. Rady města
konané dne 15.3.2021

Rozpočtové opatření na rok 2021 - RM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením
přijatých transferů a zapracováním požadavků příslušných správců odvětví a ředitelky PO Centrum Zdislava.
 
Součástí materiálu je žádost ředitelky PO Novoměstské sociální služby o souhlas s přijetím účelového finančního
daru do FKSP od paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Sněžné.
 

§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje
změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města souhlasí
s přijetím finančního účelového daru ve výši 10.000,- Kč do FKSP u PO Novoměstské sociální služby.

Michal Šmarda
 starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
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Vyjádření: Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:
 
- navýšení přijatých transferů, a to:

z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Vzdělávání IT pracovníků
NMNM"
z MŠMT ČR pro PO ZŠ L. Čecha z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání -
Šablony III

 
- přesun finančních prostředků z neinvestiční rezervy, a to:

na odvětví bezpečnost a veřejný pořádek na navýšení výdajů na
elektrickou energii u nové služebny městské policie
na odvětví civilní připravenost na krizové stavy na nákup
respirátorů a testů
na navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele pro PO
Centrum Zdislava

 
- přesun finančních prostředků z investiční rezervy města do
neinvestiční části rozpočtu na odvětví civilní připravenost na
krizové stavy na dokrytí výdajů na nákup respirátorů a testů.
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - aktuální R - tabulka (Veřejná) 
 Příloha - č. 2 - návrh RO - text (Veřejná) 

 Příloha - č- 3 - návrh RO - příjmy (Veřejná) 
 Příloha - č. 4 - návrh RO - výdaje (Veřejná) 

Materiál projednán: ZM 23.11.2020
 

Přizváni:
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