Město Slavkov u Brna

USNESENÍ
13. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 8.6.2020
číslo usnesení 231/13/ZM/2020/Veřejný
Rozpočtové opatření č. 29
Rozpočtové opatření č. 29 - Dar Hodějice - napojení cyklostezky
Komunikace, která je v majetku obce Hodějice, navazuje na městem vybudovanou
cyklostezku Slavkov u Brna-Hodějice a občané města i ostatní veřejnost ji využívá
především k rekreačním účelům a pro dopravu do zaměstnání a do škol.
Délka uvažovaného úseku, který je předmětem opravy, je cca 700 m. Je to úsek od
železničního přejezdu v Křižanovicích dále kolem železnice a končí za vzrostlou zelení cca
250 m před železničním přejezdem u fotbalového hřiště v Hodějicích. Je to úsek, který je
nejvíce v dezolátním stavu.
Na společném jednání starostů obcí Křižanovice, Hodějice a Slavkov u Brna bylo dojednáno,
že do orgánů města bude předložen návrh na spolufinancování opravy rovným dílem, tedy
každá obec uhradí 1/3 nákladů. Ze strany města by se jednalo o poskytnutí daru ve výši
max. 600 tis. Kč obci Hodějice. Obec Hodějice jako vlastník komunikace by zajistila veřejnou
zakázku a provedla opravu. Pokud by práce nebyly provedeny do konce roku 2020, budou
finanční prostředky vráceny.
Za účelem odhadu ceny za opravu tohoto úseku, byly osloveny 4 společnosti o předložení
předběžné nabídky. Průměrná cena se pohybuje okolo 1,8 mil Kč vč. DPH. Oprava by
spočívala v rozšíření vozovky o 30 cm na 5,5 m, odfrézování nejvíce poškozených míst,
zapravení výtluk a položení asfaltového koberce v tloušťce 5 cm.
Finanční krytí snížením výdajové položky IR - III/0501, Slavkov průtah ve stejné výši. Dle
sdělení SUS JMK práce na průtahu započnou na podzim roku 2020, budou se provádět
pouze přeložky inženýrských sítí, výdaje města na akce spojené s průtahem budou
realizovány pravděpodobně až v roce 2021.
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OVV - Dar Hodějice - napojení cyklostezky

600 000

IR - Snížení pol. III/0501, Slavkov průtah

-600 000

