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

14

Příspěvek do 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.05.2022
Rozpočtové opatření č.5
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - RO 5
B - RO 5

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 navýšení rozpočtu ORGu 1459 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - systém chlazení
o 150.000 Kč.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rozpočtové opatření č.5 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle zápisu a přílohy.

Vytvořeno 17.05.2022 13:08:20
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OI – Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ….., RM 11.5.2022

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – systém chlazení
ORG 1459 000 000
Vyčleněno v r. 2022

500.000 Kč

Stavební práce realizované společností PKS stavby a.s. na doplnění chlazení ve vybraných
prostorách Společenského a kulturního centra v Kuřimi (dále jen „SKC Kuřim“) byly
ukončeny ve 12/2021.
Z ORGu 1459 000 000 budou dále hrazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace
na dodatečné stavební úpravy k zajištění natápění teplé vody v objektu SKC Kuřim včetně
následné realizace těchto stavebních úprav.
Zastupitelstvo města dne 25.1.2022 vyčlenilo v rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok
2022 částku 500.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že dle cenové nabídky zhotovitele - společnosti PKS stavby a.s. činí
náklady na realizaci 598.825,01 Kč s DPH a náklady na zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby činily 48.400 Kč s DPH, žádá OI Radu města o navýšení rozpočtu
ORG 1459 000 000 o 150.000 Kč, tedy na celkových 650.000 Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Jana Markelova
V Kuřimi dne 4.5.2022

Rozpočtové opatření č. 5
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI

1459
9999

4 Společenské a kulturní centrum - systém chlazení
5 rezerva

150 000 Kč
-150 000 Kč

