Město Slavkov u Brna

USNESENÍ
6. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 10.6.2019
číslo usnesení 103/6/ZM/2019/Veřejný
Schválená rozpočtová opatření ZM č. 34-35
Rozpočtové opatření - Rekonstrukce elektroinstalace čp. 64
V roce 2017 a 2018 proběhla rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu v budově radnice čp.65.
Projektová dokumentace byla zpracována i na budovu čp.64. Dokumentace tedy řeší kompletní
výměnu kabelů NN, elektrorozvodných skříní, vypínačů, zásuvek a náhradu stávajících svítidel za LED
světla. Součástí je i kompletní výměna slaboproudé strukturované kabeláže. Nově bude realizována
instalace zabezpečení a požární signalizace. V případě zajištění finančních prostředků bude prioritně
provedena příprava na možnost instalace klimatizace a v lepším případě i její instalace. Práce budou
provedeny ve všech třech podlažích. Doporučujeme alokovat do rozpočtu města novou položku IR Rekonstrukce elektroinstalace čp.64 ve výši 6.000.000 Kč.
Navrhovaný způsob financování zapojením výdajové položky OVV - Nespecifikované rezervy ve výši
3.931.000 Kč (dotace ex-post Elektronické a moderní služby) a nevyčerpaných prostředků minulých
let položka 8115 ve výši 2.069.000 Kč.
Rozpočtové opatření - Navýšení položky - IR - Výstavba infrastruktury - stanice HZS JMK
Doporučujeme navýšit stávající položku v rozpočtu města "Stanice HZS JMK a SDH - výstavba
infrastruktury", která je nyní alokována ve výši 8.000.000 Kč o 2.500.000 Kč na 10.500.000 Kč. Tato
investice města je důležitá vzhledem k výstavbě nové hasičské stanice HZS JMK. Bez naší investice
nelze novou stanici zkolaudovat a tím i provozovat. Předmětem díla je výstavba zpevněné místní
komunikace, vybudování veřejné splaškové kanalizace s napojením do kanalizace v místě demolice
mostu u restaurace, přípojka dešťové kanalizace do Litavy, most přes obtok Prostředníčku a
parkovací stání pro os. automobily. Cena vychází z výběrového řízení, kde uchazeč VS - build, s.r.o.,
Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ28312015, který podal nejvhodnější nabídku ve výši 6.524.312 Kč
vč. DPH, odstoupil od plnění naceněného díla. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvu o dílo
s druhým v pořadí, tj. uchazečem Společnost VESELÝ a SKR stav - Infrastruktura k HZS JMK a ZZS
JMK s nabídkovou cenou 7.930.863,00 Kč bez DPH tj. 9.596.344,23 Kč vč. DPH. Mimo tyto
vysoutěžené stavební práce bude z této položky nutné financovat nové oplocení pozemku (cca. 0,5
mil. Kč) a výkon technického dozoru investora (cca. 0,3 mil. Kč).
Navrhovaný způsob financování zapojením nevyčerpaných prostředků minulých let položka 8115 ve
výši 2.500.000 Kč.
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FO - Změna stavu kr. pr. na bank. účtech
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