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

17. Zastupitelstva města
konaného dne 21.6.2021

Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2022

Navržený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-26 nahrazuje stávající dokument, který již časově zastaral
neodpovídá současným předpokladům. Objem Investic a velkých oprav na rok 2022 je navržen v návaznosti na
předložený střednědobý výhled rozpočtu a seznam akcí v příloze č. 3. tohoto materiálu.
 

§ 84 odst. 2) písm. b) z. o obcích
 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Nového Města na Moravě na roky 2022-26 dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
objem finančních prostředků na investice a velké opravy pro rok 2022 ve výši 90 917 tis. Kč a doporučuje 
schválit zapracování částky 90 917 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2022.

Michal Šmarda
 starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: RM na své 41. schůzi 7.6.2021 doporučila předložený materiál s
požadavkem na doplnění do střednědobého výhledu inv. akce
"Bezpečnost Masarykova ul. - II. etapa" a zapracování od inv. části R
2022 inv. rezervy ve výši 5 mil. Kč - předkládaný materiál je upraven dle
těchto požadavků RM 
FIN doporučuje schválit předložený materiál.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Seznam investičních akci a velkých oprav, bude součástí návrhu
rozpisu rozpočtu města na rok 2022, který bude předložen na zasedání
ZM v listopadu. Objem investic a velkých oprav je schvalován již na
červnovém zasedání ZM z důvodu zahájení jejich přípravy, a zejména
realizací výběrového řízení na zhotovitele, již v průběhu roku 2021, tak
aby byly vyšší šance dosáhnout výhodnější realizační ceny. 
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období 2022-2026.
Výhled je zejména v oblasti daňových příjmů počítá s dopady nově
schválené daňové legislativy a aktuálními predikcemi daňových
příjmů. Střednědobý výhled rozpočtu počítá s realizací některých velkých
investičních akcí schválených do zásobníku investičních akcí na období
2022 - 30 uvedených v příloze č. 2. a současně s běžnými investicemi a
velkými opravami. 

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 střednědobý_výhled_rozpočtu_2022-2026.pdf (Veřejná) 
 Příloha - č. 2 investice, mimořádné příjmy ve výhledu.pdf (Veřejná) 

 Příloha - č. 3 návrh investic a velkých oprav pro rok 2022 (Veřejná) 
 Příloha - č. 4 zásobník akcí (Veřejná) 

 
Materiál projednán: finančním výborem

 
Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

