Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 17.03.2020
Rozpočtové opatření č. 2
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
C - důvodová zpráva KÚ
B - důvodová zpráva OI
A - rozpočtové opatření č. 02
D - důvodová zpráva MST

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V příloze se nachází návrh na schválení rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2020.
Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2020.
Termín plnění: 17.03.2020
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 27.03.2020 9:16:24
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KÚ - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č., ZM 17.03.2020
Rozpočtové opatření „Pořízení Exchange Serveru pro Městský úřad Kuřim a obnova
kancelářského balíku MS Office pro koncové uživatele“
ORG …………

Městský úřad Kuřim využívá pro veškerou e-mailovou komunikaci vlastní MS Exchange
server ve verzi 2010. Pro koncové uživatele (úředníky) kancelářský balík Microsoft Office
také ve verzi 2010. Tyto oba produkty byly na servery úřadu instalovány v říjnu 2010 a
přestávají být v současné době společností Microsoft technicky podporovány. Ukončení
podpory pro Exchange Server 2010 bylo prodlouženo ze 14. ledna 2020 do 13. října 2020.
Toto stejné datum platí i pro ukončení technické podpory kancelářského balíku Microsoft
Office 2010.
Pro zabezpečení dalšího provozu e-mailové komunikace celého úřadu a další kompatibility
síťového prostředí bude nutné v roce 2020 pořídit a implementovat nový Exchange server s
příslušným počtem síťových licencí a také obnovit kancelářský balík Microsoft Office pro
všechny koncové uživatele (úředníky). Porovnávány byly varianty klasického pořízení
vlastního Exchange serveru a také nabízeného cloudového řešení. Jednoznačně výhodnější
vzhledem k poměru cena / výkon / bezpečnost je v tuto chvíli pořízení a správa vlastního
Exchange serveru na čemž se IT oddělení jednoznačně shoduje. Microsoft Exchange 2010
server i kancelářský balík Microsoft Office 2010 se na našem úřadě obnovuje po 9-letech
nepřetržitého provozu.
Požadovaná částka této investiční akce je 820.000,- Kč s DPH
Vyřizuje: KÚ, Bc. Radek Jízdný

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. …....
„Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku obci Lipůvka“

ORG 1425 000 000

Rozhodnutím ZM ze dne 21. 1. 2020 bylo na akci ORG 1425 000 000 „Cyklostezka Kuřim Lipůvka vratka příspěvku obci Lipůvka“ vyčleněno z rozpočtu města 5 487 000 Kč.
V roce 2017 byla s obcí Lipůvka uzavřena Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s obcí
Lipůvka za účelem realizace projektu „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ č. 2017/B/0001. Na základě
dalších jednání došlo k upřesnění postupu financování projektu a byl vytvořen Dodatek č. 1
Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Kuřim Lipůvka“, kde bylo stanoveno, že obec Lipůvka předfinancuje svůj podíl na cyklostezce formou
investičního příspěvku městu Kuřim ve výši svého podílu, který je vypočten na základě délky trasy a je
ve výši 6.862.373,84 Kč.
Po ukončení realizace výše uvedené akce a propočtu všech nákladů na realizaci stavby bylo po
rozdělení na jednotlivé stavební objekty zjištěno:
Obec Lipůvka dle smlouvy č. 2017/B/0001 zaslala .............................................. 6.862.373,84 Kč
přiznaná dotace pro obec Lipůvka ....................................................................... 6.971.076,42 Kč
celkové náklady na stavbu k.ú. Lipůvka ............................................................. - 8.041.083,84 Kč
doplatek Lipůvce .................................................................................................. 5.792.366,42 Kč
OI žádá o navýšení částky na ORG 1425 000 000 o částku 305.366,42 Kč, na celkových
5.792.366,42 Kč, z důvodu zaslání alikvotní části dotace obci Lipůvka.
Vyřizuje: OI, Ing. Renata Havlová

Rozpočtové opatření č. 2
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
příjmy
výdaje

0
9999

5 příjmy od obcí
5 rezerva

56 000 Kč
56 000 Kč

přímy od obcí obdržené na základě uzavřených veřejnoprávních smluv

2)
příjmy
výdaje

0
9050

5 dotace Pěstounská péče
9 pěstounská péče

536 000 Kč
536 000 Kč

obdržená dotace na výkon agendy pěstounské péče

3)
příjmy
výdaje
výdaje

0
0
9999

5 dotace cyklostezka
5 dotace KD
5 rezerva

4 097 500 Kč
-920 000 Kč
3 177 500 Kč

úprava rozpočtů přijatých dotací na základě skutečně obdržené částky

4)
výdaje
výdaje

1365
9999

4 Atletická dráha a sektory pro atletiku
5 rezerva

30 000 000 Kč
-30 000 000 Kč

1425
9999

4 Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku Lipůvky
5 rezerva

305 400 Kč
-305 400 Kč

1443
9999

4 Exchange server a kancelářský balík MS Office
5 rezerva

820 000 Kč
-820 000 Kč

1440
9999

4 Příspěvek ZŠ Tyršova - rekonstrukce zahrad
5 rezerva

620 000 Kč
-620 000 Kč

9005
9999

4 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva
5 rezerva

vizte samostatné usnesení

5)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI

6)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu KÚ

7)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI
8)
výdaje
výdaje

5 000 000 Kč
-5 000 000 Kč

Zdůvodnění RO
Žádáme o navýšení o 620 000 Kč na ORG 1440 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA –
REKONSTRUKCE ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU, na který máme v rozpočtu vyčleněno
500 000 Kč. Zahájení realizace projektu rekonstrukce přírodních zahrad je podmíněna
získáním dotace ze SFŽP do výše 0,5 mil. na projekt. V měsíci únoru jsme podali žádost
o dotaci a je očekáváno kladné vyjádření poskytovatele dotace. Škola podala dva projekty,
které se týkají rekonstrukce lokality atria na ZŠ Tyršova a zahrady u ZŠ Komenského.
V případě ZŠ Tyršova je to spojeno se stavební úprav (rekonstrukcí venkovní dlažby) átria
školy, které je třeba realizovat v návaznosti na letos realizované bezbariérové úpravy
(výstavba výtahu).

Ing. Petr Ondrášek

