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 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2021
Rozpočtové opatření č.14
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - RO č.14
B - důvodová zpráva správa bytů
C - důvodová zpráva Wellness Kuřim

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č.14 k rozpočtu města na rok 2020, a to
na základě zmocnění ZM a žádostí jednotlivých správců rozpočtu.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rozpočtové opatření č.14 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2020, dle přílohy.
Termín plnění: 13.01.2021
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 26.01.2021 10:39:21
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Rozpočtové opatření č. 14
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
příjmy
výdaje

0
9005

5 dotace sčítání domů a bytů 2021
2 dotace sčítání domů a bytů 2021

100 Kč
100 Kč

upřesnění částky skutečně obdržené dotace

2)
příjmy
výdaje

5 dotace kůrovcová kalamita
5 rezerva

96 300 Kč
96 300 Kč

1048
9999

4 Wellness Kuřim
5 rezerva

13 000 Kč
13 000 Kč

9012
9011

3 Správa bytů - Správa bytů Kuřim
3 Správa bytů - Investservis

0
9999

obdržená dotace na kůrovcovou kalamitu

3)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI v příloze

4)
výdaje
výdaje

83 600 Kč
-83 600 Kč

vizte důvodovou zprávu OMP v příloze

5)
výdaje
výdaje

1405
9999

11 Senior taxi
5 rezerva

1 000 Kč
-1 000 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Správa bytů“
ORG 9012 000 000
Důvodová zpráva:
OMP žádá o rozpočtové opatření – navýšení ORJ 3, ORG 9012000000 o 83.600 Kč – Správa bytů Kuřim.
Rozpočet je schválen ve výši 4.200.000 Kč. Dle sdělení odboru finančního je rozpočet přečerpán.
K přečerpání došlo v důsledku vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům obecních bytů za rok
2019 – nárůst oproti roku 2019 o 25.000 Kč. Dále došlo během roku 2020 k postupnému navyšování
příspěvků do fondu oprav některých bytových domů v důsledku zahájení jejich revitalizací – navýšení oproti
roku 2019 o 65.000 Kč. V průběhu roku 2020 se byt č. 7 Bezručova čtvrť 844 stal bytem sociálním, OMP
nově hradí zálohy na dodávku zemního plynu ve výši 3.620 Kč čtvrtletně, současně došlo k navýšení záloh
a celkové spotřeby dodávky zemního plynu u bytů č. p. 892 a 1173 v ul. Tišnovská – celkové navýšení
oproti roku 2019 o cca 34.000 Kč. Od měsíce července 2020 má město nově uzavřenou smlouvu s BVaK
na dodávku pitné vody a odvod odpadních vod z bytů č. p. 893 a 1173 v ul. Tišnovská (do červena 2020
měla smlouvu s BVaK uzavřenou Správa bytů Kuřim, s.r.o.), OMP hradí měsíční zálohy ve výši 2.000 Kč a
v měsíci říjnu OMP hradilo vyúčtování ve výši 4.500 Kč – navýšení o 16.500 Kč.
OMP navrhuje požadovanou částku 83.600 Kč přesunout z ORJ 3, ORG 9011000000 - Investservis, kde je
dostatečná rezerva finančních prostředků.

Vyřizuje: OMP/ Janoušková
V Kuřimi dne 13.1.2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Wellness Kuřim – drobné investice“

ORG 1048 000 000

Důvodová zpráva:
Na akci ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim – drobné investice“ vyčleněno z rozpočtu města
1.600.000,- Kč.
OI žádá o navýšení částky na ORG 1048 000 000 o částku 13.000,- Kč, na celkových 1.613.000,- Kč,
z důvodu zdvojené úhrady DPH u jednoho z dokladů s tím, že DPH bude vráceno v roce 2021.
Vyřizuje: OI, Ing. Renata Havlová

