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 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Rozpočtové opatření č. 12
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
E - rozpočtové opatření wellness
A - rozpočtové opatření OMP
B - rozpočtové opatření veř. osvětlení Kuřim - M. Knínice
C - rozpočtové opatření veř. osvětlení
D - rozpočtové opatření městský stadion
F - rozpočtové opatření č. 12

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 důvodovými zprávami.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle přílohy.
Termín plnění: 13.10.2021
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 08.11.2021 16:47:01

1

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel.+420 541 422 311
www.kurim.cz

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Wellness Kuřim – I.etapa rozšíření prostor“
ORG 1460 000 000
Důvodová zpráva:
Na ORG 1460 000 000 „Wellness Kuřim – I.etapa rozšíření prostor“ bylo vyčleněno z rozpočtu města
900.000,- Kč.
Na základě změn v projektové dokumentaci, které je třeba řešit na základě vyjádření krajské
hygienické stanice odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1460 000 000 o částku 176.000,Kč, na celkových 1.076.000,- Kč, aby bylo možné projektovou dokumentaci dokončit.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 07. 10. 2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Opravy v městských bytech“
ORG 1031 000 000
Důvodová zpráva:
OMP žádá o rozpočtové opatření ve výši 123.000 Kč – navýšení ORJ 3, ORG 1031000000 – Opravy
v městských bytech.
Rozpočet je schválen ve výši 1.200.000 Kč. Ke dni 30. 9. 2021 má OMP z uvedeného ORGu vyčerpáno
(příp. dle objednávek nasmlouváno) 1.168.000 Kč. Vzhledem k tomu, že je ještě nutné zrekonstruovat
prázdný obecní byt na ul. Jungmannové, a vzhledem k blížící se zimě, je nutné mít ještě rezervu na
případné výměny plynových kotlů. Částka ve výši 123.000 Kč byla složena na pokladně městského úřadu
žadatelem o pronájem obecního bytu (dle Pořadníku č. 42), který uvedenou částku nabídl městu v tzv.
„obálkové metodě“ při výběrovém řízení na obsazení bytu č. 1260/47 v ul. Nádražní.

Vyřizuje: OMP/ Janoušková
V Kuřimi dne 30.9.2021

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel.+420 541 422 311
www.kurim.cz

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Veřejné osvětlení trasy Kuřim - Moravské Knínice“

ORG 1479 000 000

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. Z/2021/048 ze dne 18.05.2021 o rozpočtovém
opatření č. 5, bylo schválena investiční akce „Veřejné osvětlení trasy Kuřim - Moravské
Knínice“ a vyčleněna částka ve výši 1.750mil Kč z rozpočtu města.
Projekt bude řešit vybudování veřejného osvětlení podél cyklostezky v úseku od křižovatky
ul. Zámecká po hranici katastru Kuřim / Moravské Knínice. V rámci této akce zároveň dojde
k vylepšení a sjednocení světelných podmínek veřejného osvětlení v ul. Na Zahrádkách, kde
budou osazeny nové světelné body. Předpokládané náklady této části projektu jsou 1,600mil
Kč.
V průběhu přípravy investiční akce došlo k upřesnění nákladového rozpočtu na stavebně
montážní práce. Zejména pak byly upřesněny náklady na zemní práce a pokládku kabelové
trasy veřejného osvětlení mezi svítidly. Dojde tak k navýšení nákladů o částku 185tis Kč.
Dále pak bylo třeba doplnit nad rámec uvažovaného projektu osvětlení nového přechodu
přes ul. Zámecká, který byl vybudován rovněž v rámci investiční akce „Cyklostezka KuřimVeverská Bítýška“, kde navýšení nákladů odhadujeme o částku 100tis Kč.
Zároveň je třeba tento ORG navýšit o náklady spojené s vypracováním Studie proveditelnosti
pro žádost o dotaci MAS - Dopravní infrastruktura ve výši 55tis Kč, kdy záměr podání
žádosti o dotaci byl schválen Radou města dne 22.09.2021.
Žádáme RM o navýšení ORG 1479 investiční akce „Veřejné osvětlení trasy Kuřim Moravské Knínice“ na celkovou částku 2,000mil Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Moris Réman
V Kuřimi dne 13.10.2021

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel.+420 541 422 311
www.kurim.cz

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Veřejné osvětlení“

ORG 9026 000 000

Žádáme o navýšení ORG 9026 000 000 Veřejné osvětlení o částku 350tis Kč.
Důvodem žádosti jsou náklady na nepředpokládané opravy kabelové trasy VO na ul.
Svatopluka Čecha, výměna a osazení nových svítidel před budovou Wellness Kuřim a
úprava kabelové trasy VO v lokalitě ul. Zámecká. Dále pak došlo k výměně komponentů u
vyššího počtu svítidel z důvodu dosažení jejich provozní životnosti.

Vyřizuje: OI/ Ing. Moris Réman
V Kuřimi dne 13.10.2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“
ORG 1365 000 000
Důvodová zpráva:
Rozhodnutím Zastupitelstva města Kuřimi č. Z/2021/094 ze dne 07.09.2021 bylo na akci „Městský stadion
Kuřim - rekonstrukce“ ORG 1365 000 000 vyčleněno z rozpočtu města 800.000 Kč.
Částka obsahuje náklady na aktualizaci a úpravu projektové dokumentace (dále jen „PD“), administraci
zadávacího řízení a právní služby související se zastupováním před Úřadem pro hospodářskou soutěž.
V souvislosti s potřebou zadat vypracování PD „Přestavba odvodnění hlavní přístupové komunikace na
stadion v Kuřimi“, jejíž předmětem je úprava přístupové komunikace ke stadionu po realizaci rekonstrukce
stadionu s využitím dotace z Operačního programu Životního prostředí, Odbor investiční žádá o navýšení
částky na ORG 1365 000 000 o částku 240.000 Kč na celkových 1.040.000 Kč, aby bylo možné zahájit
práce na projektové přípravě.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 08.10.2021

Rozpočtové opatření č. 12
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
výdaje
výdaje

1031
9999

3 Opravy v městských bytech
5 rezerva

123 000 Kč
-123 000 Kč

1479
9999

4 Veřejné osvětlení trasy Kuřim - Moravské Knínice
5 rezerva

250 000 Kč
-250 000 Kč

9026
9999

4 Veřejné osvětlení
5 rezerva

350 000 Kč
-350 000 Kč

1365
9999

4 Městský stadion Kuřim - rekonstrukce
5 rezerva

240 000 Kč
-240 000 Kč

1460
9999

4 Wellness Kuřim - rozšíření prostor
5 rezerva

176 000 Kč
-176 000 Kč

důvodová zpráva OMP v příloze

2)
výdaje
výdaje
důvodová zpráva OI v příloze

3)
výdaje
výdaje
důvodová zpráva OI v příloze

4)
výdaje
výdaje
důvodová zpráva OI v příloze

5)
výdaje
výdaje
důvodová zpráva OI v příloze

