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 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.07.2021
Rozpočtové opatření č. 8
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - rozpočtové opatření
B - zpráva
C - zpráva

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 provedení rozpočtového opatření s důvodovou zprávou.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rozpočtové opatření č.8 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle přílohy.
Termín plnění: 21.07.2021
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 05.08.2021 13:18:30
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Rozpočtové opatření č. 8
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
výdaje
výdaje

1463
9999

4 Fotbalové hřiště s umělou trávou
5 rezerva

120 000 Kč
-120 000 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu“
ORG 1463 000 000
Důvodová zpráva:
Rozhodnutím Zastupitelstva města Kuřimi č. Z/2021/012 ze dne 26.01.2021 bylo na akci „Fotbalové hřiště s
umělou trávou ve sportovním areálu“ vyčleněno z rozpočtu města 400.000 Kč. Dne 30.06.2021 schválila Rada
města Kuřimi vypracování alternativní studie ve variantě s parkovištěm pod hrací plochou, včetně odhadu
investičních nákladů na realizaci, ve výši 203.280 Kč včetně DPH. V současné době je zasmluvněno 314.188
Kč na projektovou činnost, včetně sond podloží. Celkové výdaje na investiční akci tedy činí 517.468 Kč.
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení navýšení rozpočtu na ORG 1463 000 000 o částku
120.000 Kč, na celkových 520.000 Kč za účelem vypracování alternativní studie v rámci investiční akce
„Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu“ ve variantě s parkovištěm pod hrací plochou.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 14.07.2021

OI – Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. …., RM 21.7.2021

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – systém chlazení
ORG 1459 000 000
Vyčleněno v r. 2021

4.800.000 + 500.000 Kč

Vzhledem k tomu, že dle nabídky společnosti PKS stavby a.s. činí náklady 6.106.337 Kč
s DPH (5.046.560 Kč bez DPH), což je oproti projekčnímu rozpočtu s DPH o 1.054.400 Kč
více, je potřeba pro realizaci stavebních prací včetně autorského dozoru projektanta provést
ještě navýšení rozpočtu této investiční akce Radou města o 900.000 Kč. Hlavním důvodem
zvýšení nákladů akce jsou současné stále stoupající ceny materiálů a stavebních prací na
trhu.
OI proto žádá RM o navýšení vyčleněné částky pro rok 2021 o 900.000 Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Jana Markelova

