
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 13.12.2021

Rozpočtové opatření na rok 2021 - ZM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou snížit provozní a investiční výdaje u nedokončených akcí 
roku 2021. Dále upravit čerpání dotací, provozních a investičních akcí dle předpokládané výše a stažení 
rozpočtovaného úvěru na rok 2021 ve výši 20 mil. Kč a snížení schodku hospodaření na rok 2021 
o 5.515.490,54 Kč.

§ 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.

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: 00:10

Text důvodové zprávy: Rozpočtové opatření obsahuje:

- navýšení daňových příjmů a zároveň výdajů navýšením úhrady DPH 
a na dokrytí výdajů na svoz odpadů a o zbylou část navýšených 
daňových příjmů se snižuje schodek hospodaření na rok 2021

- navýšením nedaňových příjmů:
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• za prodej dřeva a zároveň výdajů na lesní hospodářství a svoz 
odpadů

• nařízený odvod dotace z IROP na rekonstrukci šaten v PO Centrum 
Zdislava z investičního fondu organizace do rozpočtu města a 
zároveň snížení schodku hospodaření

- navýšení kapitálových příjmů, které sníží schodek hospodaření na 
rok 2021

- úprava přijatých transferů:

• přijetí dotace z MZe ČR na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za 
rok 2020 a zároveň se sníží schodek hospodaření na rok 2021

• stažení rozpočtované dotace na akci "I. ZŠ - modernizace učeben", 
kterou město obdrží až v roce 2022, čímž se navyší schodek 
hospodaření na rok 2021

- stažení rozpočtovaného úvěru na rok 2021 ve výši 20 mil. Kč a 
snížení schodku hospodaření na rok 2021 snížením investičních 
výdajů, provozních výdajů na odvětví vodní hospodářství, 
odvětví vzdělávání a školské služby, odvětví sport a zájmová 
činnost, odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj a 
snížení provozního příspěvku PO Základní škola Vratislavovo 
nám. 

- navýšení provozního příspěvku PO Novoměstské sociální 
služby z neinvestiční rezervy města.

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)

Materiál projednán:

Přizváni:
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