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 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Rozpočtové opatření č. 11
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
ZM 30 09 Důvodová zpráva_služba škole
ZM 30 09 OŽP
ZM 30.9.014 OI Honců - příloha k RO
ZM 30 09 Mach
RO11
A - rozpočtové opatření +

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V přílohách jsou předkládány důvodové zprávy k návrhu rozpočtového opatření.

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2014, dle přílohy.
Termín plnění: 30. 9. 2014 (OF)

Vytvořeno 30.9.2014 16:00:38
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OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. …, ZM dne 30.9.2014
Stavební úpravy na objektu služba škole – vyčlenění finančních prostředků
ORG 1287 000 000
Záměrem města je koupit od Jihomoravského kraje objekt původně určený službě škole na ul.
Otevřená č. 1227 k rozšíření kapacity ZŠ Jungmannova. Město Kuřim má odkup objektu schválen
zastupitelstvem města Kuřim - ZM č. 5 ze dne 25.6.2014. Rada Jihomoravského kraje nabídku města
Kuřim na odprodej přijala a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na zářijovém zasedání prodej
pozemku a objektu schválilo.
V červenci byla vypsána výzva na poskytnutí dotace na Rozvoj výukových kapacit základních a
mateřských škol z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s termínem podání žádostí do
31.8.2014. V souvislosti s žádostí o dotaci byla Radou města vybrána varianta rekonstrukce objektu.
Město Kuřim požádalo žádost o dotaci ve výši cca 23 mil. Kč. V tuto chvíli čekáme na registraci
žádosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že záměrem města je využívat rekonstruovaný objekt již ve školním roce
2015/2016 je nezbytné zahájit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro realizaci.
OI bude žádat Zastupitelstvo města Kuřim (30.9.2014) o schválení realizace investiční akce „ZŠ
Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“.
OI navrhuje navýšit ORG 1287 000 000 o částku 500 000 Kč k financování zpracování projektové
dokumentace pro realizaci.

Vyřizuje: OI, Silvie Peřinová

Žádost o rozpočtové opatření
Odbor životního prostředí žádá o rozpočtové opatření do kapitoly zeleň a lesnictví.
V letošním roce proběhlo nečekaně velké množství sečí po městě, zvýšené množství údržby
keřového porostu. Z kapitoly bylo vyčerpáno větší množství financí a nezbývají na zajištění
prací v posledním čtvrtletí.
V lesnictví proběhla těžba kůrovcového dřeva a následné práce s kterými při sestavování
rozpočtu na letošní rok nebylo počítáno. V posledním čtvrtletí se mají ještě provádět další
nutné lesnické práce.
Proto žádáme o přesun financí :
z ORG 9043 000000 Zimní údržba do ORG 9047 000000 Zeleň ve výši 500 000 Kč
z ORG 9043 000000 Zimní údržba do ORG 9037 000000 Zemědělství ve výši 80 000 Kč.
Ing Jaroslav Hamřík

Příloha k rozpočtovému opatření k jednání Zastupitelstva města Kuřimi
30.9.2014
OI – důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
Navýšení investiční akce – Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova.
V souvislosti s realizací stavby žádá OI o navýšení finančních prostředků na výše uvedenou akci.
Při rekonstrukci vznikla potřeba víceprací, které již nejsou kryty rozpočtem, jedná se o návrh dodatku
č. 3, který zahrnuje:
- práce v hodnotě 227 644,- Kč bez DPH související opatřením pro akustické oddělení stropní
konstrukce knihovny od sousedního bytového domu, po vybourání komína a obnažení stropu
bylo zjištěno, že není strop běžně oddilatován, zbytky heraklitu jsou prolity betonem, po
prohlídce akustika bylo doporučeno opatření - oddilatovat konstrukcí vatou, pro provedení
prořezání betonu je podmiňující investicí rozebrání plochých střech vč. ubourání atiky a
vrácení všeho do původního stavu, OI před rozhodnutím zda je takový zásah potřeba provede
v příštím týdnu kontrolní akustické měření z reprodukované hudby v nejzatíženějších
prostorách – tj. dvou přilehlých bytech. Pakliže měření bude mít příznivý výsledek nebude
potřeba tyto opatření provést, dále měření poslouží ke stanovení provozního řádu a stanovení
limitace produkce v těchto prostorách, které budeme muset doložit ke kolaudaci.
- práce v hodnotě 76 948,- Kč bez DPH spojené se změnou únikové cesty, dodávky
naddveřních a nadokenních překladů, které projektant nezahrnul do výkazu výměr, a dále
provedení mars žlabů pro sjednocení vedení hlavních rozvodů silno a slaboproudu.
- méněpráce v hodnotě 46 791,- Kč bez DPH
ORG 1236 000 000
Schválený rozpočet
ZM 21.1.2014
Rozpočtové opatření
ZM 29.4.2014
Rozpočtové opatření
RM 6.8.2014
Doposud schválený rozpočet
Nový návrh rozpočtu :
investiční náklady SOD
dodatek č.1
dodatek č.2
návrh dodatku č.3
výkon TDI
vyvolané náklady EON – přeložka nn
zálohy EON
projektové práce
autorský dozor
KBOZP
vybavení interiéru
přípojka NN+přípolož VO
prodloužení optiky z knihovny
rezerva

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

6 000 000,- Kč
1 100 000,- Kč
250 000,- Kč
7 350 000,- Kč
7 700 000,- Kč
5 928 891,58
119 445,49
239 582,78
311 939,21
81 675,204 104,5 100,123 000,12 000,39 000,500 000,33 956,2
9 942,6
91 363,14

rozpočtové opatření č. 11
typ
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Pol

Úz

4116

29008

1)
příjmy
výdaje

10

dotace JmK - odb. lesní hospodář
dotace JmK - odb. lesní hospodář

Obdržená dotace na výkon odborného lesního hospodáře.

2)
příjmy
výdaje

4116
61

13233
13233

dotace Standardizace OSPOD
dotace Standardizace OSPOD

Obdržená dotace z projektu Standardizace OSPOD.

částka
20 500 Kč
20 500 Kč
-350 000 Kč

395 000 Kč
395 000 Kč

