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.
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Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.09.2021
Rozpočtové opatření č.11
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - rozpočtové opatření č. 11
B - důvodová zpráva OI - navýšení drobných investic

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V přílohách se nachází návrh na provedení rozpočtových opatření s důvodovou zprávou.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle přílohy.
Termín plnění: 24.09.2021
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 06.10.2021 16:38:58
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Rozpočtové opatření č. 11
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
výdaje
výdaje

1006
9999

4 Drobné investice
5 rezerva

450 000 Kč
-450 000 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Drobné investice“
ORG 1006 000 000
Důvodová zpráva:
Rozhodnutím Zastupitelstva města Kuřimi č. Z/2021/012 ze dne 26.01.2021 bylo na ORG 1006 000 000
„Drobné investice“ vyčleněno z rozpočtu města 1.500.000 Kč.
ORG je určen na jednorázové drobné investice města, které nevyžadují vést vlastní ORG. Dosavadní
plánované výdaje ve výši 1.550.000 Kč již nyní převyšují schválenou částku, jedná se o:
Investice ORG 1006 000 000 v roce 2021:
92.238,30 Kč
25.418,60 Kč
100.000,00 Kč
600.000,00 Kč
150.000,00 Kč
100.000,00 Kč
380.000,00 Kč
100.000,00 Kč
1.547.656,90 Kč

zastínění pískoviště ul. Havlíčkova a Dušínova
parkovací zábrany u ZŠ Jungmannova
kanalizační přípojka ul. Školní
oplocení atletického stadionu
akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim
hladinoměr H1
2x zastávkový přístřešek Zámecká
rozvaděč střelecký klub – požadovaná REZERVA
CELKEM dosavadní plánované investice v r. 2021

Vzhledem k tomu že do konce roku zbývá ještě více jak čtvrt roku, je potřeba vyčlenit na ORG finanční
rezervu pro potenciální drobné investice ve výši 400.000 Kč.
Z výše uvedených důvodů Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o navýšení ORG 1006 000 000
Drobné investice o částku 450.000 Kč, na celkových 1.950.000 Kč.
Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 15.09.2021

