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MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

USNESENÍ
27. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 11.1.2022
číslo usnesení 767/27/ZM/2022/Veřejný

Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2022 ve znění následujících příloh:
- příloha č. 1 Rozpočet příjmů na rok 2022
- příloha č. 2 Rozpočet výdajů včetně financování na rok 2022
- příloha č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022
- příloha č. 4 Rozpočty organizací města na rok 2022 - PO, JC, TSVM, hospodářská činnost vč. plánu oprav

Úpravy návrhu rozpočtu - Rozpočet výdajů 2022:
I.A § 2212 - 650 tis. Kč místo pro přecházení Bezděkov
Úprava: Zdroj:

650 tis. Kč - § 2212 místo pro přecházení Bezděkov

Rozdělení: 650 tis. Kč - § 3639 revitalizace sídlišť - projektová příprava (ulice Bezděkov, ulice
Poštovní)
I.B
Úprava: Zdroj:

100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 100 tis. Kč - § 3319 Česká cena za architekturu 2022 (výstava)

Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závaznými ukazateli rozpočtu
jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se posuzují částky transferů, příspěvků a
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příspěvků na provoz, výše platů a OON (ostatních osobních nákladů) poskytovaných subjektům
uvedeným v rozpočtu a vybrané ORJ (viz příloha - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022). Režim a
limit schvalování dotací v průběhu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o
obcích.
Pokud finanční prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců, nelze překročit čerpání u
jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého
paragrafu - tzv. sdílené paragrafy.
Rozpočet hospodaření města VM na rok 2022 nahrazuje rozpočtové provizorium na období od 1.1.2022 31.3.2022, schválené zastupitelstvem města dne 14.12.2021 pod č. usnesení 752/26/ZM/2021.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
II. Zastupitelstvo města zmocňuje
dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění radu města Velké Meziříčí:
- k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů
(rozdělení),
- k rozpočtovému zapojení účelově určených přijatých transferů z jiných rozpočtů
III. Zastupitelstvo města zmocňuje
radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací a darů max. do výše 5 tis. Kč
jednotlivým subjektům (žadatelům)
IV. Zastupitelstvo města ukládá
1. Ing. Pavle Pólové
1.1.
zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu na úřední desku.
Termín: 25.1.2022

Výsledek hlasování
Pro: 23

Proti: 0

Nehlasoval: 0

Zdržel se: 0
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