Město Slavkov u Brna

USNESENÍ
13. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 8.6.2020
číslo usnesení 219/13/ZM/2020/Veřejný
Rozpočtová opatření č. 26-27
Rozpočtové opatření č. 26 - PO ZS-A ÚNP Náhrada kulturních akcí cílených na
slavkovské občany
PO ZS-A podala návrh rozpočtového opatření: žádost o poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku ve výši 250.000 Kč na výdaje spojené s pořádáním akcí převážně v zámeckém
parku. ÚNP bude použit na techniku, interprety, toalety, úklid, ostrahu, plachtu na zastřešení
pódia… PO počítá s akcemi cca jednou za čtrnáct dní, součástí je i rozsvěcení vánočního
stromečku a Hudba hradní stráže (zářijový koncert). Finanční krytí zrušením výdajové
položky rozpočtu OVV - Náhrada kulturních akcí cílených na slavkovské občany ve stejné
výši, tj. 250.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 27 - ŽP - Navýšení položky odpadové hospodářství
Oddělení ŽP podalo návrh rozpočtového opatření:
Město Slavkov u Brna má rozmístěno na svém území pro občany 45 ks kontejnerů na papír,
které jsou rozmístěny na cca 25 stanovištích, z nichž některá jsou počtem kontejnerů
nadstandardní (Polní - hala chovatelů, Koláčkovo nám.) díky velikosti plochy stanoviště a
snadnému příjezdu osobním vozem. To však svádí k anonymizaci místa a občané sem
svezou i jakýkoliv jiný odpad (místo do sběrného dvora), i když v blízkosti nebydlí. Vzhledem
k docházkové vzdálenosti je vhodné mít více stanovišť a méně obsazená. Ve středu města
nejsou vhodné plochy pro nová místa (časté vjezdy do dvorů a garáží, chybí zelené pásy,
hustá zástavba domů; kontejnery nelze umístit na komunikaci, pod okna domů). Bohužel
rozšíření kapacity kontejnerů nelze řešit ani víceobjemovými kontejnery, poněvadž ty již mají
jiný způsob vyprazdňování, na který nemá společnost RESPONO svozovou techniku a
prozatím v dohledné době neuvažuje o jejím pořízení.
Proto na základě několika jednání se společností RESPONO navrhujeme následující řešení,
které povede ke zvýšení čistoty ve městě a zvláště u sběrných míst:




rozšíření svozu tříděného papíru na 2 x týdně, finanční dopad - předpoklad 350 tis.
Kč/ rok bez DPH, služba dostupná od července 2020, finanční náročnost od července
do konce roku 175.000 Kč bez DPH, termíny svozu předpoklad pondělí, čtvrtek
rozšíření otevření sběrného dvora: pondělí 8:00 - 18:00 hodin, středa 8:00 - 18:00
hodin, sobota 8:00 - 13:00 hodin (stávající otevření sběrného dvora pondělí 13:00 18:00 hodin, středa 13:00 - 18:00 hodin, sobota 8:00 - 12:00 hodin) finanční dopad předpoklad celkem 5 520 Kč/týden x 4 = 22 080 Kč/ měsíc, od července od konce
roku 132.480 Kč bez DPH.

Vše navrhujeme odzkoušet od července 2020, v případě osvědčení této nové služby pro
město a občany od společnosti RESPONO, předpokládáme ponechání této služby i pro příští
rok, finanční částka bude následně přímo rozpočtována do rozpočtu na další rok pro
odpadové hospodářství města.
Vzhledem k dlouhodobému jednání se společností RESPONO nejen ohledně technických
možností společnosti ale i cenové nabídky za výše uvedené služby pro město Slavkov u

Brna si dovolujeme tuto zprávu ve věci rozpočtového opatření pro novou službu v oblasti
odpadového hospodářství města předložit zastupitelstvu přímo.
Oddělení ŽP navrhuje navýšit výdajovou položku rozpočtu o celkovou částku 375.000 Kč
včetně DPH. Finanční krytí snížením výdajové položky rozpočtu OVV - Nespecifikované
rezervy ve stejné výši.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
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71 3399 5169
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OVV - Zrušení pol. - Náhrada kulturních akcí
cílených na slavkovské občany

-250000
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32 3315 5331
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FO - ZS-A ÚNP Náhrada kulturních akcí
cílených na slavkovské občany

250 000
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ŽP - Navýšení pol. odpadové hospodářství

375 000
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OVV - Snížení pol. nespecifikované rezervy

-375000
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Zveřejněno dne 10.06.2020

