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 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Rozpočtové opatření č.3
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - RO č.03
B - RO 0413 ORG 1415
C - RO 0413 ORG 1504

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.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle přílohy.
Termín plnění: 30.04.2022
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 20.04.2022 15:08:51
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Rozpočtové opatření č. 3
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
výdaje
výdaje

1504
9999

4 Wellness Kuřim - vitální svět
5 rezerva

82 000 Kč
-82 000 Kč

1415
9999

4 Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova
5 rezerva

94 000 Kč
-94 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI

2)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova“
ORG 1415 000 000
Důvodová zpráva:
Rozhodnutím ZM ze dne 25. 01. 2022 bylo na ORG 1415 000 000 „Přestavba bývalé kotelny na ul.
Jungmannova“ vyčleněno z rozpočtu města 1.000.000,- Kč pro vypracování dokumentace pro
odstranění stávající stavby kotelny z důvodu vysoké vlhkosti zdiva a projektové dokumentace pro
územní řízení. Tato částka nezahrnovala inženýrsko-geologický průzkum, který je nezbytný jako
podklad pro vypracování projektu.
Odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1415 000 000 o částku 94.000,- Kč, na celkových
1.094.000,- Kč, aby bylo možné vypsat výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace a
zakázka byla kryta rozpočtem.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 06. 04. 2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět“
ORG 1504 000 000
Důvodová zpráva:
Rozhodnutím ZM ze dne 25. 01. 2022 bylo na ORG 1504 000 000 „Wellness Kuřim - rozšíření o vitální
svět“ vyčleněno z rozpočtu města 660.000,- Kč pro vypracování projektové dokumentace pro územní
řízení. Tato částka nezahrnovala inženýrsko-geologický průzkum, který je nezbytný jako podklad pro
vypracování projektu.
Odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1504 000 000 o částku 82.000,- Kč, na celkových
742.000,- Kč, aby bylo možné vypsat výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace a zakázka
byla kryta rozpočtem.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 06. 04. 2022

