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 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.04.2022
Rozpočtové opatření č. 4
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - rozpočtové opatření č. 04
B - důvodová zpráva OI - humanitární pomoc

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
OI žádá o provedení rozpočtového opatření s navýšením ORGu 1508 Humanitární pomoc Ukrajině o
částku 600.000 Kč.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle přílohy.
Termín plnění: 30.04.2022
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 05.05.2022 10:58:40
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Rozpočtové opatření č. 4
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI

1508
9999

4 Humanitární pomoc Ukrajina
5 rezerva

600 000 Kč
-600 000 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny“
ORG 1508 000 000
Důvodová zpráva:
Rozhodnutím ZM ze dne 22. 03. 2022 bylo na ORG 1508 000 000 „Humanitární pomoc uprchlíkům z
Ukrajiny“ vyčleněno z rozpočtu města 2.000.000,- Kč pro zajištění stavebních prací za účelem přípravy
ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny v Kuřimi.
Odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1508 000 000 o částku 600.000,- Kč, na celkových
2.600.000,- Kč, aby bylo možné dovybavit prostory.
Z tohoto ORGu jsme také hradili instalaci obytných kontejnerových buněk u sportovní haly. Dále bude
po dohodě ORG sloužit pro provozování ubytovny vč. buněk u haly. Lze tedy předpokládat další
navýšení na příštím zastupitelstvu.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 27. 04. 2022

