Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
Rozpočtové opatření č. 4
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
C - důvodová zpráva Wellness
B - důvodová zpráva kotelna
A - rozpočtové opatření č. 4
D - důvodová zpráva Kondei
E - důvodová zpráva VO

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
ZM je v přílohách předkládán návrh na rozpočtová opatření.

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2014, dle přílohy.
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OF)

Vytvořeno 25.4.2014 15:36:47
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OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. … ZM 29.4.2014
Žádost o přesun 0,7 mil Kč z ORG 1 048 000 000 Wellness Kuřim-investice
do ORG 9 054 000 000 Wellness Kuřim-provoz
Wellness Kuřim má pro letošní rok vyčleněno v rozpočtu města, stejně jako v roce 2013,
částku 2,9 mil. Kč na investice a provoz (tj. opravy a servis). Na základě zkušeností
z minulého roku byla částka v rozpočtu na rok 2014 rozdělena do dvou samostatných ORG:
ORG 9054 000 000
Vyčleněno

500 000,- Kč

vyčerpáno

479 253,5 Kč

ORG 1048 000 000
Vyčleněno
2 400 000,- Kč

vyčerpáno

231 898,1 Kč

V současné době je rozpočet na provoz téměř vyčerpán. Jednalo se o mimořádné
jednorázové akce, které bylo potřeba provést:
-

LaMag s.r.o. - aplikace protiskluzové úpravy podlah v bazénové hale vzhledem k častým
úrazům uklouznutím ve výši cca 70 tis. Kč
Pavel Stříž - oprava potrubí u rekreačního a plaveckého bazénu ve výši cca 11 tis. Kč
HAS Energo s.r.o. - revize spotřebičů ve výši cca 13 tis. Kč
NAUTICA - oprava a servis bazénové tlg.whirlpool ve výši cca 20 tis. Kč
ESL - Výměna zpětných nerez ventilů ve výši cca 13 tis. Kč
Ing. František Merta - dodávka přelivných mřížek ve výši cca 65 tis. Kč
Činka - servis a náhradní díly na 13 strojů K2-Hiking – velký servis a seřízení po 4 letech
ve výši cca 75 tis. Kč
LAX - servis posilovacích strojů ve výši cca 26 tis. Kč
PPG Deco Czech (Dům barev) - dodávka nátěrové barvy pro nátěr bazénové vany na
letním koupališti ve výši cca 54 tis. Kč
Jan Nižník-ELVIS - repase turniketu ve fitness centru ve výši cca 97 tis. Kč
BAZENSERVIS - oprava ponorného vysavače ve výši cca 16 tis. Kč.
IMOS - výměna termostatických ventilů ve výši cca 15 tis. Kč

Vzhledem k situaci, kdy je Wellness Kuřim ještě před spuštěním provozu letního koupaliště
a očekává další neplánované výdaje do oprav a servisu, navrhuje OI přesun částky 0,7 mil.
Kč z ORG 1 048 000 000 Wellness Kuřim-investice do ORG 9 054 000 000 Wellness Kuřimprovoz.

Vyřizuje : OI, Ing. Dagmar Ševčíková

Příloha k rozpočtovému opatření k jednání Zastupitelstva města Kuřimi
29.4.2014
OI – důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
Navýšení investiční akce – Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova.
V souvislosti s odevzdáním nabídek na realizaci stavby žádá OI o navýšení finančních prostředků na
výše uvedenou akci. Nejnižší cenová nabídka byla předložena firmou Kaláb a činí 5 928 891,58 Kč
vč. DPH, výběrové řízení ukončeno není, probíhá kontrola rozpočtů (rozpočtová cena 6 500 tis. Kč vč.
DPH byla známa těsně před vyhlášením VŘ, při odevzdání podkladů pro výběrové řízení). Abychom
mohli uzavřít smlouvu o dílo je potřeba mít zjištěny finanční prostředky. OI níže dokládá propočet
nákladů na celou akci, interiér je stanoven odhadem na základě konzultace s arch. Palaščákem.
ORG 1236 000 000
Schválený rozpočet

6 000 000,- Kč

Nový návrh rozpočtu :
investiční náklady (nejnižší nabídka)
výkon TDI
vyvolané náklady EON – přeložka nn
projektové práce
autorský dozor
KBOZP (odhad)
Vybavení interiéru (odhad)
Rezerva

7 100 000,- Kč
5 928 891,58
81 675,204 704,123 000,12 000,20 000,600 000,100 000,-

Překládá: Ing.Oldřich Štarha
Termín plnění: 30.12.2014
Zodpovídá: OI/ Ing. Honců Jindřiška

rozpočtové opatření č. 4
typ

oddíl

Pol

Úz

4116

13010
13010

částka

1)
příjmy
výdaje

61

dotace SPOD
dotace SPOD

785 200 Kč
785 200 Kč

Přijatá dotace na výkon agndy sociálně právní ochrany dětí.
2)
příjmy
příjmy
příjmy
výdaje

4123 38586005
4223 38586005
64
64

dotace sportoviště ZŠ Jungmannova
dotace sportoviště ZŠ Jungmannova
dotace sportoviště ZŠ Jungmannova
rezerva

3 500 Kč
3 469 100 Kč
-3 400 000 Kč
72 600 Kč

Obdržená dotace na sportoviště ZŠ Jungmannova, schválený rozpočet počítal s částkou 3 400 000 Kč.
3)
příjmy
výdaje

4116
10

29008
29008

dotace na činnost odb. lesního hospodáře
dotace na činnost odb. lesního hospodáře

20 900 Kč
20 900 Kč

Přijatá dotace na činnost odborného lesního hospodáře.

4)
příjmy
výdaje

4116

13233

61

dotace standardizace SPOD
dotace standardizace SPOD

740 200 Kč
740 200 Kč

Přijatá dotace na zajištění projektu standardizace agendy sociálně právní ochrany dětí.

5)
příjmy
výdaje

2324
61

projekt meziobecní spolupráce
projekt meziobecní spolupráce

327 700 Kč
327 700 Kč

Dotace na projekt meziobecní spolupráce.

6)
výdaje
výdaje

33
64

akce Přestavba kotelny
rezerva

1 100 000 Kč
-1 100 000 Kč

viz. žádost OI v příloze

7)
výdaje
výdaje

34
34

akce Wellness - investice
ORG Wellness opravy

-700 000 Kč
700 000 Kč

přesun - viz. žádost OI v příloze

8)
výdaje
výdaje

33
64

ORG Program podpory kulturní a spolkové činnosti
rezerva

60 000 Kč
-60 000 Kč

RM předkládá žádost o navýšení rozpočtu Programu podpory kulturní a spolkové činnosti na vydání knihy R. Kondeie.

9)
výdaje
výdaje

36
64

vizte žádost OI v příloze

akce přeložka VO Pod Vinohrady
rezerva

300 000 Kč
-300 000 Kč

