
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 12.4.2021

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.

§ 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.

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:

- navýšení přijatých transferů, a to:

• z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO NSS a PO Centrum Zdislava na 
zajištění sociálních služeb v roce 2021

• z MŠMT ČR pro PO ZŠ Vratislavovo nám. z OP Výzkum, vývoj a 
vzdělávání - Šablony III

• z MMR ČR pro PO Centrum Zdislava na rekonstrukci
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• z MZe ČR na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích v roce 2019

- přesun finančních prostředků z investiční akce "Automatická 
pokladna" do neinvestiční části rozpočtu na odvětví civilní 
připravenost na krizové stavy na dokrytí výdajů na antigenní 
testy a na odvětví doprava na navýšení výdajů na opravu MK v 
Maršovicích

- přesun finančních prostředků z odvětví sport a zájmová 
činnost do investic na navýšení výdajů u akce "Herní prvky" na 
doplnění herního prvku včetně dopadové plochy na dětské hřiště 
na ul. Karníkova

- přesun finančních prostředků z odvětví finanční operace na 
odvětví vzdělávání a školské služby na úhradu výdajů v 
souvislosti s opravou schodů a rampy u vstupu do 2. ZŠ.

-přesun finančních prostředků z odvětví finanční operace do 
investic na vícepráce u akce reko. střediska osobní hygieny na 
DPS

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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