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

15

Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.03.2022
Rozpočtové opatření č. 2
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
B - důvodová zpráva Mikroregion
C - důvodová zpráva OI - fotbalové hřiště
D - důvodová zpráva OI - oprava kanalizace Sv. Čecha
A - rozpočtové opatření č. 02

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Důvodové zprávy k navrhovaným rozpočtovým opatřením v přílohách.
Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle přílohy.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 18.03.2022 14:40:54
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Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Mikroregion Kuřimka“
ORG xxxx 000 000
Důvodová zpráva:
Za účelem výstavby cyklostezky Kuřim - Veverská Bítýška byly v roce 2021 Mikroregionu Kuřimka
poskytnuty úvěry ve výši 22,5 mil. a 7,5 mil. Kč (jeden - vyšší, na uznatelné výdaje - bude uhrazen ze
schválené dotace, druhý na neuznatelné výdaje). Realizace cyklostezky proběhla a na konci roku
2021 byla cyklostezka zkolaudována.
V lednu 2022 proběhl propočet splátek jistiny a úroků jednotlivých úvěrů, které byly procentuálně
rozděleny mezi obce dle jednotlivých částí cyklostezky vedených v katastru obcí Kuřim, Moravské
Knínice a Čebín, kde je k.ú. Čebín rozděleno mezi všechny obce mikroregionu rovným dílem:

Na základě uvedeného si dovolujeme požádat ZM o schválení mimořádného příspěvku ve výši
680.762 Kč, ze kterého bude hrazena poměrná část splátek jistiny a úroků z úvěrů za město Kuřim.

Vyřizuje: Mgr. Alena Životská, Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 16. 03. 2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu“
ORG 1463 000 000
Důvodová zpráva:
Rozhodnutím Zastupitelstva města Kuřimi č. Z/2022/022 ze dne 25.01.2022 bylo na akci „Fotbalové hřiště s
umělou trávou ve sportovním areálu“ ORG 1463 000 000 vyčleněno z rozpočtu města 200.000 Kč.
V loňském roce byly na akci „Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu“ zpracovány
alternativní studie na samostatné hřiště a hřiště s parkováním pod hrací plochou. V současné době je
vypracována projektová dokumentace ke společnému povolení na stavbu samostatného fotbalového hřiště
s umělou trávou. V souvislosti s potřebou zadat vypracování projektové dokumentace ke společnému
povolení i v alternativní variantě s parkovištěm pod hrací plochou, Odbor investiční žádá o navýšení částky
na ORG 1463 000 000 o 300.000 Kč na celkových 500.000 Kč, aby bylo možné zahájit práce na projektu.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 17.03.2022

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření ZM č. 2, RO
„Kuřim, ul. Svt. Čecha - oprava kanalizace“ - nová investiční akce
Žádáme ZM o vyčlenění částky 410tis Kč z rozpočtu města za účelem přípravy projektové
dokumentace na novou investiční akci „Kuřim, ul. Svt. Čecha - oprava kanalizace“. Město má
záměr obnovit/zrekonstruovat uliční prostor v této ulici. V hloubce cca 2m, v délce cca 200m od ul.
Legionářská po ulici Jungmannova se nachází v komunikaci jednotná kanalizace z roku 1953 o
průměru DN 300 BEO. V minulých letech byly zjištěny na několika místech propady v komunikaci.
Provozovatel provedl nutné opravy a na jednání koncem roku 2021 sdělil vlastníku kanalizace, že
obnova této části kanalizace je nevyhnutelná.
Po zpracování investičního záměru zástupci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. bude
podklad předložen zástupcům města, a to cca na konci dubna. Záměr a následně projekt bude řešit
výměnu stávající jednotné kanalizace za novou ve stejné hloubce, trase a o stejném průměru.
V případě schválení investiční akce bude tento rok zahájeno zadávací řízení na zpracování projektové
dokumentace. Proplacení prací za zpracování PD předpokládáme koncem tohoto roku či začátkem
roku 2023. Realizace obnovy kanalizace proběhne v koordinaci s obnovou/rekonstrukcí uličního
prostoru. Předpokládané náklady na realizaci jsou stanoveny ve výši cca 3.750.000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 2
typ oddíl

Úz skupina ORG

ORJ

částka

1)
příjmy
výdaje

0
9999

5 příjmy od obcí
5 rezerva

36 500 Kč
36 500 Kč

přímy od obcí obdržené na základě uzavřených veřejnoprávních smluv

2)
příjmy
výdaje

0
9050

5 dotace Pěstounská péče
9 pěstounská péče

432 000 Kč
432 000 Kč

obdržená dotace na výkon agendy pěstounské péče

3)
příjmy
výdaje

0
9036

5 dotace CSSK - pečovatelská služba
5 dotace CSSK - pečovatelská služba

252 700 Kč
252 700 Kč

obdržená dotace na pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Kuřim

4)
příjmy
výdaje

0
9033

5 dotace MŠ Zborovská - bezplatná strava
5 dotace MŠ Zborovská - bezplatná strava

26 000 Kč
26 000 Kč

obdržená dotace na bezplatnou stravu pro MŠ Zborovská

5)
výdaje
výdaje

177
9999

2 Mikroregion Kuřimka
5 rezerva

680 800 Kč
-680 800 Kč

1463
9999

4 Fotbalové hřiště s umělou trávou
5 rezerva

300 000 Kč
-300 000 Kč

1507
9999

4 Oprava kanalizace Sv. Čecha
5 rezerva

410 000 Kč
-410 000 Kč

9999

4 nájemné za vodárenskou infrastrukturu
5 rezerva

vizte důvodovou zprávu OI

6)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI

7)
výdaje
výdaje
vizte důvodovou zprávu OI

8)
příjmy
výdaje

23

907 500 Kč
907 500 Kč

navýšený příjem od BVaK a.s., za pronájem vodárenské infrastruktury

9)
výdaje
výdaje

1508
9999

4 Humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajny
5 rezerva

1 000 000 Kč
-1 000 000 Kč

výdaje určené na úhradu nákladů spojených s pobytem uprchlíků z Ukrajiny v Kuřimi

10)
výdaje
výdaje

1482
9999

vizte samostatně projednávaný materiál

1 Dotace SVJ domu č. p. 828, 829, 830 na ul. Zborovská
5 rezerva

272 200 Kč
-272 200 Kč

