
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.6.2021

Rozpočtové opatření na rok 2021 - ZM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou úpravy příjmů a výdajů navýšením daňových a 
kapitálových příjmů a navýšením investičních výdajů a schodku hospodaření pro rok 2021.

Součástí materiálu je i schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města příspěvkové organizaci 
Novoměstská kulturní zařízení jako předfinancování realizace akce "KD - teleskopická tribuna", na kterou by po 
dokončení akce měla PO NKZ obdržet dotaci z Programu rozvoje venkova ČR. Po vyúčtování dotace bude část 
této finanční výpomoci ve výši podílu PO NKZ převedena jako investiční příspěvek města pro PO NKZ a zbylá 
část této poskytnuté finanční výpomoci bude vrácena zpět do rozpočtu města.

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

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 5.073.651,- Kč z rozpočtu 
města příspěvkové organizaci Novoměstská kulturní zařízení na realizaci akce "KD - teleskopická tribuna".

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: 00:10

Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:
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- navýšení daňových příjmů a zároveň výdajů u daně z příjmů 
právnických osob za obce

- navýšení kapitálových příjmů a zároveň investičních výdajů - 
finanční dar od soukromého investora na akci "Rokytno - novostavba 
vodovodu a kanalizace (Chalupy Rokytno) - IP SVK"

- navýšení investičních výdajů a zároveň schodku hospodaření 
na rok 2021

- převod volných finančních prostředků z investiční akce 
"Tyršova - výměna rozvodů v bytovém domě č.p. 730" do 
neinvestiční rezervy města a následné zapojení neinvestiční 
rezervy města na navýšení investiční akce "Úpravy fotbalového 
hřiště v NMNM"

- úprava konsolidace na straně příjmů i výdajů z důvodu 
zapojení finančních prostředků z fondů FRB a FRR.

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)
Příloha - č. 5 - návrh RO - financování (Veřejná)
Příloha - č. 6 - návrh RO - konsolidace (Veřejná)

Materiál projednán: ZM 23.11.2020

Přizváni:
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