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Schválená rozpočtová opatření 

  
Rozpočtové opatření č. 32 - IR změny rozpočtu 

 Snížení výdajové položky rozpočtu  IR - III/0501, Slavkov průtah ve  výši 2.000.000 
Kč. 

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. 

 Snížení výdajové položky rozpočtu IR - Veřejná architektonická soutěž SC Bonaparte 
ve výši 500.000 Kč. 

Snížení položky na zajištění architektonické soutěže na SCB je odůvodněno tím, že výplata 
odměn za odevzdání návrhů proběhne až v první polovině roku 2021, tedy z rozpočtu 
příštího roku. V tomto roce budou vynaloženy jen finanční prostředky na zpracování zadání 
soutěže a její administraci. 

 Navýšení výdajové položky IR - Ostatní činnost místní správy o částku 320.000 Kč. 
Jedná se o položku, která byla na počátku roku schválena ve výši 150.000 Kč. Z této položky 
se hradí činnosti, které nespadají pod jiné schválené položky. Jelikož je již téměř vyčerpaná 
doporučujeme ji posílit. V tomto roce byla z této položky hrazena například oprava 
hromosvodu na ZUŠ a MŠ Zvídálek a doplnění oplocení u hřiště na sídlišti 
Nádražní.  V tomto návrhu navýšení položky jsou odhadnuté náklady na údržbu cyklostezky 
ve výši 120.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na opětnou výsadbu cca 15 
zničených stromů hraboši a nahrazení štěrkového podkladu u laviček za zpevněnou plochu 
z vegetačních tvárnic nebo roštů, náklady na nové oplocení pozemku za kotelnou Zlatá 
Hora, který slouží pro účely TSMS (skládka dlažby, posypový materiál) - jedná se o částku 
100.000 Kč. 

 Zařazení nové výdajové položky IR - Dětské hřiště ul. Zámecká ve výši 150.000 Kč. 
V měsíci květnu proběhlo jednání s manžely Musilovými ve věci obnovení dětského koutku -
hřiště na ulici Zámecká u trafostanice. Dále byla v 2. etapě projednávána možnost výstavby 
menšího hřiště pro míčové hry s umělým povrchem. Předmětem rozpočtového opatření je 
nyní pouze dětské hřiště. Doporučujeme tedy zřídit novou položku ve výši 150.000 Kč za 
tímto účelem.  Město nechalo ocenit 4 herní prvky, které odpovídají této ceně a manželé 
Musilovi, by zajistili stavební práce. Další náklady budou na osazení zpomalovacích prahů 
(40.000 Kč), které však budeme hradit z položky na dopravní značení. 

 Zařazení nové výdajové položky - IR - Zabezpečení budovy SDH ve výši 100.000 Kč. 
Po ukončení prostor hasičky HZS JMK vznikla nutnost zajistit ostrahu budovy, jelikož již není 
v této budově zajištěna 24 hodinová služba. Budova bude dále sloužit jako zázemí krizového 
řízení. Náklady na EZS jsou odhadnuty ve výši 100.000 Kč. 

 Zařazení nové výdajové položky IR - Chodník v parku ul. Tyršova ve výši 450.000 Kč. 
V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace na revitalizaci parčíku na ulici 
Tyršova. Na projekt bylo vydáno stavební povolení. Nyní je předkládán návrh na provedení 
části stavby a to opravy a přeložení chodníku kolem krajské silnice na Rousínov. Náklady 
jsou odhadnuty ve výši 450.000 Kč. 

 Zařazení nové výdajové položky IR - Oprava sportoviště u autobusového nádraží ve 
výši 250.000 Kč.  

Na základě společného jednání s vedením města předkládáme návrh na rozpočtové opatření 
ve výši 250.000 Kč za účelem provedení drobných stavebních úprav na této ploše. Účelem 



je zajistit parkování osobních vozidel pro přestup na autobusovou dopravu a přizpůsobení 
plochy pro In-line a koloběžky. Předmětem prací je zpevnění části travnatých ploch 
chodníkem, oplocení, branka, odstranění betonových obrubníků a umělého koberce a 
instalace kamery. 

 Navýšení výdajové položky IR - Výkup pozemků ve výši 117.000 Kč.  
S ohledem na zajištění souhlasů majitelů pozemků v sídlišti Nádražní s jejich prodejem za 
účelem regenerace sídliště Nádražní doporučujeme navýšit položku IR -Výkupy pozemků o 
částku 117.000 Kč. Jedná se o pozemky pro účely výstavby parkovacích stání a parku. 
V současné době je na položce zůstatek ve výši 133.600 Kč. 
 

 Rozdíl ve výši 1.113.000 Kč (snížení výdajových položek o 2.500.000 Kč, navýšení a 
zařazení nových výdajových položek ve výši 1.387.000 Kč) zapojit na výdajovou 
položku rozpočtu OVV - Nespecifikované rezervy. 

  
Rozpočtové opatření č. 33 - Příjmy z prodeje bowlingových drah SC Bonaparte 
Oddělení SM prodalo zařízení bowlingových drah firmě Bowling Servis  s.r.o., se sídlem 
Grafická 35, Praha 5, PSČ 150 00, DIČ 24267848 za částku 40.000 Kč. Na výdajové straně 
rozpočtu bude ve stejné výši zapojena na výdajovou položku OVV - Navýšení pol. 
nespecifikované rezervy. 
  
  

I. Zastupitelstvo města schvaluje 

soubor rozpočtových opatření v předloženém znění: 
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32  

40 41 2212 6121 575   IR - Sníž. pol. III/0501, Slavkov  průtah   -2 000 000 

40 41 6171 6121 570   IR - Sníž. pol. veř. archit. soutěž SC Bonaparte   -500 000 

40 41 6171 5169 517   IR - Nav. pol. ostatní činnost místní správy   320 000 

40 41 3421 5137 579   IR - Dětské hřiště ul. Zámecká   150 000 

40 41 5512 6122 541   IR- Zabezpečení budovy SDH   100 000 

40 41 2219 5171 57420   IR - Chodník v parku ul. Tyršova   450 000 

40 41 3421 5171 580   IR - Oprava sportoviště u autobusového nádraží   250 000 

40 41 3639 6130 55   IR - Nav. pol. výkup pozemků   117 000 

71 71 6409 5901     OVV - Navýšení pol. nespecifikované rezervy   1 113 000 

  

33 
40 42 6171 3113     SM - Odprodej zařízení bowlingových drah 40 000   

71 71 6409 5901     OVV - Nav. pol. nespecifikované rezervy   40 000 

 

 
Zveřejněno dne 28.7.2020 


