Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne
28.listopadu 2018
Usnesení č. 754/18 k rozpočtovému opatření KAN č. 11
Rada města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KAN č. 9 - zapojení přijaté dotace pro dobrovolné hasiče do
rozpočtu města ve výši 5 867,-- Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 15.12.18
Rozpočtové opatření KT č. 11 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 5 867 Kč
Zdůvodnění: Na základě přípisu KÚ Středočeského kraje, kdy Ministerstvo vnitra-generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky poskytuje v souladu s § 24 odst. 1
písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů účelovou
neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je předloženo rozpočtové opatření,
kterým dojde k zapojení poskytnuté dotace na stranu příjmů i výdajů do rozpočtu města.
Dotace bude vypořádána do 5. 2. 2019.
OdPa

5512

SpPo

OrJ

UZ

Text

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

4116 2059 14004 Dotace pro SDH

0

0

5 867

5 867

5xxx 2059 14004 SDH - výdaje

0

0

5 867

5 867

Usnesení č. 755/18 k rozpočtovým opatřením EKO č. 15 a 16
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z
položky platba DPH na pokrytí platby úroku z nedočerpaných úvěrů ve výši 790 000 Kč dle
důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z
rozpočtové rezervy na pokrytí programového vybavení pro městskou policii a odbor dopravy
města Kutná Hora na úsekové měření ve výši 229 900 Kč důvodové zprávy č.2
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 30.11.18

1) Rozpočtové opatření EKO - 15 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.a)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 790 000,-- Kč
Zdůvodnění: Na základě usnesení 247/17 ZM dne 12.12.2017 došlo ke změně možnosti
čerpání úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční bankou a to tak, že došlo k
a) prodloužení doby čerpání do 31.12.2018,
b) změna úročení dosud vyčerpané části jistiny, které bude mít následující parametry:
Objem a měna jistiny úvěru: 53.864.794,97 CZK. Fixní sazba: v max. výši 1,67 % p.a. Doba
uplatňování této sazby: začátek: 29.12.2017, konec: 31.12.2023 31.12.17
Ve schváleném rozpočtu ovšem byl úrok stanoven dle platebního kalendáře, stejně tak u
úvěru poskytnutého z České spořitelny ve výši 150 mil. Kč – který lze dočerpat až do konce
roku 2019. U obou úvěrů se musí navýšit výše úroků o 790 tis. Kč a to na úkor platby DPH,
která v roce 2018 nebude dočerpaná.
Rozpočtová skladba v Kč:
OdPa

SpPo

OrJ

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

Úrok z úvěru KB a ČS
6310

5141

2200

353 000

742 110

790 000

1 532 110

2 400 000

2 400 000

-790 000

1 610 000

(988023/988025)
6399

5362

2090

Platba DPH (kap.4)

2) Rozpočtové opatření EKO - 16 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.a)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 229 900,-- Kč
Zdůvodnění: na základě usnesení RM č. 245/18 k instalaci zařízení pro úsekové měření
rychlosti, kterým Rada města souhlasila s tím, aby technické oddělení odboru investic
pokračovalo na přípravných pracích, potřebných k instalaci zařízení spol. "GEMOS CZ spol.
s r.o." pro úsekové měření rychlosti do Novodvorské ulice v Kutné Hoře – Malíně,
předkládáme rozpočtové opatření, kterým dojde k rozpočtovému krytí nákupu programového
vybavení potřebného pro toto zařízení z rozpočtové rezervy.

OdPa

6171
6171

SpPo

6111
5901

OrJ

2055
2200

Text
Nákup programového
vybavení
Rozpočtová rezerva

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

UR po úpravě

0

0

229 900

229 900

1 468 527,00

1 949 316,90

-229 900

1 719 416,90

Usnesení č. 771/18 k rozpočtovým opatřením OSM č. 19 - 21
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 19/18, kterým se navyšuje výdajová položka Vl. dvůr - služby o
částku 447.900,-- Kč, a to na úkor investiční položky Vl. dvůr - revitalizace.
b) předložený návrh OSM č. 20/18, kterým se zřizuje nová výdajová položka rybník Vidlák studie ohroženého území zvláštní povodní ve výši 278.875,-- Kč, a to na úkor položek bytové
domy-znalecké posudky (45.480,-- Kč), průkazy energetické náročnosti (20.000,-- Kč), věcná
břemena (38.345,-- Kč), pozemky-znal. posudky (50.000,-- Kč), geometrické plány (50.000,-Kč), spr. poplatky placené jiné obci (5.000,-- Kč), IC - HN el. energie (10.000,-- Kč), hala
Klimeška - voda (30.000,-- Kč) a hala Klimeška - plyn (30.000,-- Kč).
c) předložený návrh OSM č. 21/18, kterým se navyšují výdajové položky Vorlíčkovy sady - u
sv. Barbory o částku 44.000,-- Kč a položka park Vl. dvůr o částku 5.000,-- Kč, a to obě na
úkor položky Vlašský dvůr - voda.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 04.12.18
1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 19/18 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 447.900,-- Kč
Zdůvodnění:
Předkládáme návrh OSM č. 19/18, kterým se navyšuje výdajová položka Vl. dvůr – služby o
částku 447.900,-- Kč, a to na úkor investiční položky Vl. dvůr – revitalizace.
V rámci revitalizace Vlašského dvora obdržel odbor správy majetku úkol z porady vedoucích
odborů zajistit bourací a vyklízecí práce v prostorách Vlašského dvora, a to v souvislosti
s plánovanými úpravami kolektorových šachet.
Jednalo se o vybourání, vyřezání a následnou likvidaci původních rozvodů sanity, vytápění,
starých vodovodních a kanalizačních rozvodů.
Z důvodů zajištění kontinuity prací firmy provádějící revitalizaci Vlašského dvora bylo nutno
uvedený úkol řešit okamžitě. Z oslovených firem byla schopna bezodkladně začít pouze
společnost Technické služby Kutná Hora. Vzhledem k tomu, že uvedené bourací a vyklízecí
práce se prováděly ve stísněných, špatně odvětraných prostorách (malá výška prostoru-práce
v kleče atd.) nebylo možné od uvedené společnosti Technické služby získat odhad nákladů
těchto prací.
Po zjištění stavu a nákladnosti vyklízecích prací se teprve později ukázalo, že na splnění
úkolu nebude mít odbor správy majetku dostatek finančních prostředků. Muselo se přistoupit
například i k likvidaci suti, která byla z minulých oprav a rekonstrukcí budovy v uvedených
kolektorových šachtách uložena. Provedly se ale jen ty neodkladné práce, na kterých záviselo
pokračování stavby - revitalizace. Dokončení vyklízení kanálů by mělo pokračovat v roce
2019, a to již standartním způsobem, poptávkovým řízením. Dovyklizení je potřebné mimo
jiné i z důvodu, že například odložená suť je příčinou vzlínání vlhkosti a následného vlhnutí
stěn a výmalby, růst plísní atd..
Operativním řešením dané situace se odbor správy majetku vzhledem k tomu, že nezasedala
Rada města, dostal do situace, že nemá finančně zajištěné již některé provedené práce. Dle

rozpočtu nákladů od Technických služeb se jedná o částku ve výši 447.900,-- Kč. Po dohodě
s Ing. Monikou Bulánkovou, vedoucí ekonomického odboru, se finanční prostředky mohou
převést z investiční položky Vl.dvůr – revitalizace, protože do konce letošního roku nebude
tato položka vyčerpána.
Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet
po úpravě

40.071.000,-

46.587.065,-

-447.900,--

46.139.165
,--

Vl. dvůr –
revitalizace
3613

6121

2490

OrgC 11749

Vl. dvůr –
služby
3613

5169

2956

OrgC 11630

50.000,-

50.000,--

447.900,-497.900,--

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 20/18 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 278.875,-- Kč
Předkládáme návrh OSM č. 20/18, kterým se zřizuje nová výdajová položka rybník Vidlák –
studie ohrožení území zvláštní povodní ve výši 278.875,-- Kč, a to na úkor položek bytové
domy-znalecké posudky (45.480,-- Kč), průkazy energetické náročnosti (20.000,-- Kč), věcná
břemena (38.345,-- Kč), pozemky-znal. posudky (50.000,-- Kč), geometrické plány (50.000,-Kč), spr. poplatky placené jiné obci (5.000,-- Kč), IC – HN el. energie (10.000,-- Kč), hala
Klimeška – voda (30.000,-- Kč) a hala Klimeška – plyn (30.000,-- Kč).
Rybník Vidlák spadá do území ohroženého zvláštní povodní, a proto je nutno provést
nezbytná protipovodňová opatření. O tuto problematiku se stará společnost Městské lesy
a rybníky. V roce 2016 požádal Ing. Peroutka, jednatel společnosti Městské lesy a rybníky,
vedení města o schválení smlouvy na vypracování studie ohroženého území zvláštní povodní
na rybník Vidlák.
Vzhledem k tomu, že na tuto studii bylo potřeba zároveň požádat o dotaci, a to může pouze
majitel, tedy Město Kutná Hora, které muselo následně uzavřít i smlouvu o dílo.
Rada města svým usnesením č.448/16 ze dne 25. května 2016 odsouhlasila uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Kutná Hora a společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. se sídlem Hybernská
1617/40, 110 00 Praha 1 na zhotovení studie ohroženého území zvláštní povodní – rybník
Vidlák s tím, že dotaci bude následně řešit pro Město Kutná Hora dodavatel studie –
společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s..

Dne 30. května 2016 byla uzavřena smlouva a následně došlo k uzavření i dvou dodatků, kde
se řešilo posunutí termínu dokončení studie z prosince 2016 na prosinec 2018.
V lednu 2018 udělit starosta Ing. Viktora plnou moc Ing. Peciválovi ze společnosti VODNÍ
DÍLA – TBD k podání žádosti o podporu z operačního programu životního prostředí a město
bylo do tohoto programu zařazeno.
Ke splnění dotačních podmínek je nutné uvedenou studii „Rybník Vidlák – studie území
ohroženého zvláštní povodní“ uhradit. Vzhledem k tomu, že studie byla vypracována
v letošním roce odbor správy majetku nemůže mít tuto výdajovou položku ve svém rozpočtu
a musí úhradu finanční částky za vyhotovení studie řešit přesuny finančních prostředků.
Potřebnou částku na úhradu studie navrhujeme převést z položek, kde po odečtení všech
plánovaných a objednaných pracích zbývají potřebné finanční prostředky.

Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet
po úpravě

Bytové domy znalecké
posudky
3612

5166

110.000,-

2997

45.480,---

-45.480,--

0

40.000,-

20.000,--

-20.000,--

40.000,-

40.000,--

-38.395,--

1.605,--

110.000,--

-50.000,--

60.000,--

100.000,--

-50.000,--

50.000,--

-

Průkazy
energetické
náročnosti
3612

5169

2997

3639

5122

2997

0

-

Věcná břemena
-

Pozemky-znal.
posudky
3639

5166

2997

OrgC 10005
110.000,--

Geometrické
plány
3639

5169

2997

OrgC 69001
150.000,--

Spr. poplatky
placené jiné
obci
3639

5365

5.000,-

2997

5.000,--

-5.000,--

0

35.000,--

-10.000,--

25.000,--

50.000,--

-30.000,--

20.000,--

150.000,--

-30.000,--

120.000,--

+278.875,-

278.875,--

-

IC-HN-el.
energie
2143

5154

2950

OrgC 18669
35.000,--

Hala Klimeška –
voda
3412

5151

2950

OrgC 16421

0

Hala Klimeška –
plyn
3412

5153

2950

OrgC 16421

0

Rybník Vidlákstudie
ohroženého
území zvláštní
povodní
OrgC 53310
3744

5169

2950

0

0

3. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 21/18 – přesun rozpočtových prostředků (§
16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 49.000,-- Kč
Předkládáme návrh OSM č. 21/18, kterým se navyšují výdajové položky Vorlíčkovy sady – u
sv. Barbory o částku 44.000,-- Kč a položka park Vl.dvůr o částku 5.000,-- Kč, a to obě na
úkor položky Vlašský dvůr – voda.
Extrémně suchý rok 2018 se podepsal na velké spotřebě vody na zalévání záhonů ve výše
uvedených lokalitách. Chybějící finanční prostředky navrhujeme převést z položky Vlašský
dvůr - voda, kde pro odečtení všech letošních záloh zbyde potřebný finanční obnos.

Rozpočet v Kč
OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

Úprava

Rozpočet po
úpravě

Vlašský dvůr –
voda
3613

5151

OrgC 11630

2950

200.000,--

200.000,--

-49.000,--

151.000,--

Vorlíčkovy sady
– u sv. Barbory
3745

5151

OrgC 20633

2950

80.000,--

110.000,--

+44.000,--

154.000,--

50.000,--

20.000,--

+5.000,--

25.000,--

Park Vl. dvůr
3745

5151

2950

OrgC 20628

Usnesení č. 781/18 k rozpočtovým opatřením OPP č. 26 a 27
Rada města s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 - navýšení rozpočtových prostředků
z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A.
Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě ve výši 750 213 Kč dle důvodové
zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 - přesun rozpočtových prostředků v
rámci správce rozpočtových prostředků ve výši =7000,- Kč z položky Kultura na položku
Spolkový dům dle důvodové zprávy č.2.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 15.12.18
1) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 750 213,- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme radě města ke schválení rozpočtové opatření na základně pokynu
k platbě a převodu první platby dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy
J. A. Komenského v Kutné Hoře. Platby dotace musí být převáděny přes zřizovatele. Dojde
tedy k zapojení příjmů a současně navýšení výdajů pro Městskou knihovnu Kutná Hora.
OdPa

SpPo

OrJ OrgC

UZ

Text

SR

UR

úprava

UR po úpravě

Dotace –
4116 2840 52584 17016 Rekonstr.knihovny
(1075 NPJ)

0

708 534,50

708 534,50

Dotace –
4116 2840 52584 17015 Rekonstr.knihovny
(1071 (NPJ)

0

41 678,50

41 678,50

3314

Dotace –
5336 2840 52584 17016 Rekonstr.knihovny
(1075 NPJ)

0

708 534,50

708 534,50

3314

Dotace –
5336 2840 52584 17015 Rekonstr.knihovny
(1071 (NPJ)

0

41 678,50

41 678,50

2) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 27 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.
a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka 7 000,- Kč
Zdůvodnění: Předkládáme radě města ke schválení rozpočtové opatření na přesun finančních
prostředků z položky Kultura na položku Spolkový dům, a to z důvodu pořádání více akcí,
než bylo plánováno. Dojde k přesunu finančních prostředků v rámci správce rozpočtu.
OdPa

SpPo

OrJ

Text

36xx

5xxx 2840 Spolkový dům

33xx

5xxx 2840 Záležitosti kultury

SR

UR

úprava

UR po
úpravě

50 000

50 000

7 000.

57 000

2 654 000

2 632 250

-7 000

2 625 250

Usnesení č. 783/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 28
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 28: neinvestiční prostředky určené pro
Základní školu Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 z dotace Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektu
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, převedené z účtu Krajského úřadu
Středočeského kraje ve výši 2 596 695,00 Kč.
Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2 596 695,00 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Ing.Bulánková
Termín : 05.12.18
Rozpočtové opatření OPPŠ č. 28 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 2 596 695, 00 Kč
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektu
zjednodušeného vykazování – Šablony jsou z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet
města Kutná Hora převedeny neinvestiční finanční prostředky ve výši 2 596 695,00 Kč, které
jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98.

Jedná se o projekt zaměřený na podporu výuky a aktivit Základní školy Žižkov s názvem
Společné vzdělávání II. Doba trvání projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020. Hlavní cíl projektu je
rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Finanční prostředky budou použity na realizaci čtyř čtenářských klubů, pěti klubů logiky a
deskových her a jednoho klubu komunikace v cizím jazyce pro žáky školy, dále na zřízení
místa speciálního pedagoga na celý úvazek. Nově jsou do šablon zahrnuty i školní družiny.
V ŠD budou realizovány dva badatelské kluby a projektové dny mimo školní družinu (dětem
dotována doprava na exkurze). Zřízeno místo školního asistenta ve školní družině na 0,3
úvazku.
OdPa
0

3113

SpPo

OrJ

Uz

Text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava
rozpočtu

rozpočet po
úpravě

4116 2867

33063 Dotace ze SR - příjem

0,00

0,00 2 596 695,00

2596 695,00

5336 2867

ZŠ Žižkov Kutná Hora,
Kremnická 98 – výdaje –
33063 příspěvek ZŠ

0,00

0,00 2 596 695,00

2596 695,00

Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu, následně bude
předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.

Usnesení č. 797/18 k rozpočtovému opatření INV č. 12
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 12, kterým se navyšují příjmy i výdaje
na základě přijaté dotace na položce "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" ve
výši 708.344,89 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 05.12.18
Na základě přijaté dotační platby na akci „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné
Hoře“ je nutné tyto finanční prostředky zaúčtovat. S tím, že částka ve výši 552 268,69 byla
zaplacená v roce 2016 – tudíž navýší zdroje financování investičních akcí.
Rozpočtové opatření OI č. 12 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a)
zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 708 344,89 Kč
OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

Text

SR

UR

úprava

UR po úpravě

0

4116

2490

11638

Revitalizace
Sankturinovského domu neinvestiční - EU

0,00

0,00

146 743,89

146 743,89

0

4116

2490

11638

Revitalizace
Sankturinovského domu neinvestiční - SR

0,00

0,00

8632

8632

0

4216

2490

11638

Revitalizace
Sankturinovského domu investiční - EU

0,00

0,00

522 248,50

522248,50

0

4216

2490

11638

Revitalizace
Sankturinovského domu investiční - SR

0,00

0,00

30 720,50

30720,50

3613

51XX

2490

11638

Revitalizace
Sankturinovského domu neinvestiční

0,00

0,00

149 542,20

149 542,20

0,00

0,00

6 534,00

6 534,00

38 0000

35 000

552 268,69

587 268,69

3613

61XX

2490

11638

Revitalizace
Sankturinovského domu
- investiční

3639

6901

Zdroje financování
investičních akcí (rezerva)

2490

Usnesení č. 798/18 k rozpočtovému opatření INV č. 13
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Kollárova 589, 590
- elektrorozvody - (MAJ)" na položku "Zateplení PD Benešova ul. (INV)" ve výši 72.000,- Kč
dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 05.12.18
Při akci „Snížení energetické náročnosti panelového domu v Benešově ulici v Kutné Hoře“ je
nutné osadit nové sušáky na prádlo v počtu 8mi kusů. Specifikace je obsažena v přiloženém
materiálu.
Finanční prostředky převádíme z rozpočtu odboru správy majetku na investiční odbor
z důvodu toho, že sušáky budou součástí stavby, jako investiční výdaj.
Rozpočtové opatření OI č. 13 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a)
zákona č.250/2000 Sb.)
Částka: 72.000,- Kč
OdPa

SpPo

OrJ

OrgC

Text

3612

5171

2956

69200

Kollárova 589,590,
elektrorozvody

3612

6121

2490

13852

Benešova ul. 632638

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

úprava

800 000

100 000

-72 000

17 400 000

31 784 087

+72 000

UR po úpravě

28 000

31 856 087

Usnesení č. 805/18 k rozpočtovému opatření TO INV č. 26 a 27
Rada města s c h v a l u j e
a)předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 26/18, kterým dochází k vytvoření
nové rozpočtové položky Rampy pro pěší Malín - nadjezd (neinv.) ve výši 444.355,32 Kč, a
to na úkor rozpočtové položky Rampy pro pěší Malín - nadjezd (inv.) ve výši 444.355,32 Kč
dle důvodové zprávy.
b)předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 27/18, kterým dochází k navýšení
rozpočtové položky WC veřejná ve výši 65.691,--Kč, a to na úkor rozpočtových položek:
Nákup odpadkových košů ve výši 25.000,--Kč, Odpad: objemný-svoz ve výši 28.229,--K a
Recycling - příspěvek ve výši 12.462,--Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková
Termín : 05.12.18
a) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 26/18 – přesun rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 444.355,32 Kč
Předkládáme návrh INV – TO č. 26/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové položky
Rampy pro pěší Malín – nadjezd (neinv.) ve výši 444.355,32 Kč, a to na úkor rozpočtové
položky Rampy pro pěší Malín – nadjezd (inv.) ve výši 444.355,32 Kč, viz důvodová zpráva.
V rámci rekonstrukce malínského nadjezdu bylo s dodavatelem STRABAG a.s. s investorem
stavby ŘSD ČR ujednáno, že budou prováděny opravy přístupových ramp pro pěší. Práce
bude hradit Město Kutná Hora jako vlastník těchto ramp. Přístupové rampy jsou ze strany ul.
Novodvorská – Malín a ze strany ul. Vítězná – Sedlec.
Jelikož zde nebudou vybudovány nové rampy, ale bude se jednat pouze o opravu stávajícího
majetku, není možno tyto práce považovat za investiční práce, nýbrž za neinvestiční práce
(opravu). Z tohoto důvodu je nutno provést převod finančních prostředků z investic do
neinvestic.
Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce

Text

2219

6121

2460

Rampy pro pěší
– Malín nadjezd
(inv.)

2219

5171

2460

Rampy pro pěší
– Malín nadjezd
(neinv.)

Schválený

0

0

Upravený

444.355,32

0

Úprava

-444.355,32

Rozpočet
po úpravě

0

+444.355,32
444.355,32

b) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 27/18 – přesun rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)
Částka: 65.691,-- Kč
Předkládáme návrh INV – TO č. 27/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky WC
veřejná ve výši 65.691,--Kč, a to na úkor rozpočtových položek: Nákup odpadkových košů ve
výši 25.000,--Kč, Odpad:objemný-svoz ve výši 28.229,--K a Recycling – příspěvek ve výši
12.462,--Kč.
Důvodem je nedostatek finančních prostředku na výdajové rozpočtové položce WC veřejná.
Při sestavování Rozpočtu města pro rok 2018 ještě nebylo ukončeno výběrové řízení na
provoz veřejných WC na autobusovém nádraží, tudíž částka na položce byla pouze
odhadována. Oproti předpokladu cena na provoz WC je dle uzavřené smlouvy vyšší a nyní je
tedy nutné uvedenou rozpočtovou položku navýšit. Tím bude pokryto financování do konce
roku 2018

Rozpočet v Kč

OdPa

SpPo

Správce

Text

Schválený

Upravený

3639

5169

2460

WC veřejná

1.000.000,-

1.068.572,-

OrgC 49810

Úprava

Rozpočet po
úpravě

1.134.263,+65.691,-

*

*

3722

5137

2460

Nákup
odpadkových
košů

3722

5169

2460

Odpad:objemný
- svoz

25.000,-

25.000,-

-25.000,-

300.000,-

300.000,-

28.229,-

15.000,-

15.000,-

12.462,-

0

271.771,-

OrgC 69795

3725

5213

2460

Recyclingpříspěvek
OrgC 39505

2.538,-

Ing. Josef Viktora, v.r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v.r., místostarostka

