ZASTUPITELSTVO MĚSTA NOVÝ JIČÍN

V Novém Jičíně dne 07.12.2017

Rozpočet města Nový Jičín na rok 2018

Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. projednalo
návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018, který je zveřejněn od 21.11.2017 na úřední
desce města Nový Jičín,
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 jako rozpočet města Nový Jičín
na rok 2018 v rozsahu:
a) úhrn příjmů rozpočtu ve výši ............................................................. 593.809,366 tis. Kč
úhrn výdajů rozpočtu ve výši ............................................................. 738.350,836 tis. Kč
financování celkem ............................................................................ 144.541,470 tis. Kč
z toho:
- použití volných zdrojů z minulých let včetně možného využití kontokorentního úvěru
k výdajovému účtu města ve výši …….............................................. 144 612,470 tis. Kč
- splátky úvěru na služební vozidlo Dacia Duster ….…........................... - 71,000 tis. Kč
v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) objem prostředků na platy pro zaměstnance Městského úřadu včetně zaměstnanců
Městské policie, organizační složky Návštěvnické centrum Nový Jičín-město klobouků
a organizační složky Pro-Senior Nový Jičín v celkové výši 94.604 tis. Kč, jež jsou ve
výdajích součástí ORJ 019, ORJ 018, ORJ 011 a ORJ 029 tohoto znění rozpočtu,
doplněný o prostředky na platy v rámci projektů realizovaných v průběhu roku 2018,
c) příděl do sociálního fondu začleněný v ORJ 019 ve výši 4.788,750 tis. Kč doplněný o
nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců k 31.12.2017 a souhlasí, aby jeho
čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy zastupitelstva města bylo upraveno kolektivní
smlouvou,
d) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Nový Jičín na rok 2018 v příloze
č. 2 tohoto usnesení,

3. pověřuje
Radu města Nový Jičín v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění:
a) prováděním rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci příjmové třídy či
výdajové ORJ schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018,
b) prováděním úprav rozpočtu města v nelimitující výši týkajících se nezbytného vrácení
dotačních prostředků poskytovateli z jakéhokoliv oprávněného důvodu v souvislosti
s rozpočtovým rokem 2018,
c) aktuálním rozhodováním s následným schválením úprav rozpočtu města v neomezené
výši s cílem získání jakýchkoliv dotací do rozpočtu 2018 v zájmu města Nový Jičín,
d) přijetím veškerých dotací, transferů, darů, příspěvků, popř. jiných příjmů do rozpočtu
města Nový Jičín v průběhu roku 2018,
zaměstnance Městského úřadu Nový Jičín v souladu s § 109, odst. 3, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), v platném znění, plněním úkolů spojených
s realizací chváleného (následně i upraveného) rozpočtu na rok 2018,
vedoucí odboru finančního k permanentnímu sledování cash-flow; v případě rizika
přechodného deficitu prostředků na účtech města z důvodu zajištění časového nesouladu
při výběru rozpočtových příjmů a potřebou finančních prostředků (rozpočtových výdajů)
kdykoliv v průběhu rozpočtového roku 2018 podá vedoucí odboru finančního ihned
návrh na řešení vzniklé situace do vedení města, které rozhodne o dalším postupu.

Příloha č. 1 - Rozpočet města Nový Jičín na rok 2018.
Příloha č. 2 - Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Nový Jičín na rok 2018.
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