
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 15.11.2021

Rozpočtové opatření na rok 2021 - RM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část 
rozpočtu navýšením nedaňových příjmů, 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. Jaroslav Koutník

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 nedaňových příjmů, a to vratky nevyčerpané dotace od 
Diecézní charity Brno a Portima a zároveň dle rozhodnutí ZM prominutí 
penále a částečné vrácení finančních prostředků uvedeným organizacím

- navýšení přijatých transferů, a to:

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 15.11.2021

15.11.2021https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



• z Kraje Vysočina jako dar na akci "Úpravy fotbalového hřiště"
• z Kraje Vysočina na pořízení dopravního automobilu pro SDH 

Rokytno
• z Kraje Vysočina pro PO ZŠ Vratislavovo nám. a PO Mateřská škola 

na potravinovou pomoc dětem ohroženým chudobou ve školách v 
Kraji Vysočinaň

- snižuje se neinvestiční rezerva města a finanční prostředky se 
přesouvají na odvětví vzdělávání a školské služby na navýšení 
výdajů na MAP II

- snižují se investiční výdaje u akce "Tyršova - výměna rozvodů 
TZ v bytovém domě č. p. 730" a finanční prostředky se 
přesouvají do neinvestiční části rozpočtu na odvětví bydlení, 
komunální služby, územní rozvoj na navýšení výdajů na 
rekonstrukce uvolněných bytů.

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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