Město Slavkov u Brna
U S N E S E N Í
15. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 7.9.2020
číslo usnesení 244/15/ZM/2020/Veřejný
Schválená RO č. 44-47
Rozpočtové opatření č. 44 - SÚ - Snížení položky - podíl k dotaci MPZ
Rada města rozpočtovým opatřením č. 38 - Dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón 2020 schválila přijetí finančních
prostředků ve výši 1.355.000 Kč (číslo usnesení 1159/77/RM/2020/Veřejný). V rozpočtu na
rok 2020 byla alokovaná částka 1.800.000 Kč na položce rozpočtu SÚ - Podíl k dotaci
MPZ. Odbor SMIR a odbor SÚÚPŽP navrhuje výdajovou položku snížit o 1.150.000
Kč (spoluúčast města včetně nezpůsobilých výdajů je celkem cca 340.000 Kč, možné
vícepráce 310.000 Kč). Ve stejné výši 1.150.000 Kč bude zapojena na výdajovou položku
OVV - Nespecifikované rezervy.
Rozpočtové opatření č. 45 - Nerozpočtované příjmy
Na základě plnění rozpočtu jsou do rozpočtu města zapojeny nerozpočtované příjmy v
celkové výši 1 177 700 Kč, ve stejné výši budou zapojeny na výdajovou stranu rozpočtu
OVV - Nespecifikované rezervy.
Rozpočtové opatření č. 46 - IR - Změny rozpočtu


IR - Zrušení pol. - zámecký park INTERREG - 13.000.000 Kč

Položka v rozpočtu města IR - Zámecký park INTERREG na realizaci obnovy cest
v zámeckém parku nebude čerpána z důvodů nevyhovění naší žádosti o dotaci z dotačního
programu přeshraniční spolupráce INTERREG.


IR - Navýšení pol. - ul. Malinovského - 500.000 Kč

V rámci projektové přípravy rekonstrukce ulice Malinovského nám bylo sděleno společností
E.ON, že nově navrhnutá parkovací stání před MŠ Karolínka jsou ve střetu s vedením jejich
kabelů a je nutná přeložka. Náklady na její realizaci jsou společností E.ON na základě
návrhu smlouvy o provedení přeložky, odhadnuty ve výši 500.000 Kč. Bez uzavření této
smlouvy nelze požádat o vydání stavebního povolení.


IR - Navýšení pol. - projektová dokumentace nová MŠ - 1.500.000 Kč

V současné době je vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a je podána
žádost o vydání územního rozhodnutí. Na této položce zbývají finanční prostředky ve výši
95.000 Kč. Po vydání územního rozhodnutí, lze ihned zadat zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, kdy náklady se předpokládají v obdobné výši 1.500.000
Kč. Fakturace by proběhla až v příštím roce, ale s ohledem na zajištění krytí smlouvy
doporučujeme schválit navýšení položky IR - Projektová dokumentace nová MŠ o 1.500.000
Kč.


IR - Navýšení pol. - dopravní značení - 100.000 Kč

Tuto položku, která je již téměř vyčerpána, doporučujeme preventivně navýšit o 100.000 Kč.
Jedná se o nahodilé instalace dle aktuálních požadavků města, městské policie a
příspěvkových organizací.


IR - Zařazení nové položky - Rekonstrukce komunikace a chodníků části ulice
Tyršova - 4.500.000 Kč

Doporučujeme tuto položku navýšit o částku 4.500.000 Kč z důvodů rozšíření rozsahu díla.
Předmět veřejné zakázky by se rozšířil o rekonstrukci chodníku od polikliniky po ulici Pod
Oborou, rekonstrukci komunikace a výstavbu parkovacích stání. Stavba by proběhla dle
projektové dokumentace na lokalitu parku kolem bývalé prodejny Jednoty, na kterou je
vydáno stavební povolení. Zbylá část úseku po polikliniku by byla řešena formou opravy.


IR - Zařazení nové položky, chodník ulice Pod Vinohrady - 500.000 Kč

Jedná se o výstavbu chodníkového tělesa v části ulice Pod Vinohrady, kde doposud není
provedena výstavba kompletní infrastruktury. Chodník byl povolen v rámci stavebního
povolení na celou obytnou zónu, tudíž stavební povolení je platné. Délka chodníku je cca
130m a šířka 1,5m. Nivelita chodníku se bude muset nyní přizpůsobit stávající komunikaci a
při výstavbě nové komunikace potom přizpůsobit jejímu novému povrchu.


IR - Navýšení položky - Výkupy pozemků - 100.000 Kč

s ohledem na zajištění výkupu pozemků od rodiny Žemlových v lokalitě Vinohrady a Pod
Oborou doporučujeme navýšit položku "Výkupy pozemků" o částku 100.000 Kč. Jedná se o
pozemky, na kterých se nachází veřejně přístupné komunikace "polní cesty". Cena za výkup
pozemku se zvýšil u pana Marka Žemly, kdy o prodeji rozhoduje okresní soud, který si
vyžádal znalecký posudek. Dle znaleckého posudku je cena vyšší než původně dohodnutá.
O výkupu pozemku pojednává samostatná zpráva, která bude v orgánech města projednána
současně s tímto rozpočtovým opatřením.


Oprava položky rozpočtu RO č. 32

Rozpočtovým opatřením č. 32 byla schválena položka rozpočtu IR - Zařazení nové položky Chodník v parku ulice Tyršova ve výši 450.000 Kč. Vzhledem k tomu, že větší rozsah se týká
rekonstrukcí a rekonstrukce stavebních objektu bude z nových konstrukcí, doporučujeme
celou akci zařadit do investic. Proto bude položka rozpočtu 5171 - opravy (běžné výdaje)
převedena na položku rozpočtu 6121 - stavby (kapitálové výdaje) ve stejné výši 450.000 Kč.
Zbývající částka ve výši 5.800.000 Kč bude převedena na položku OVV - nespecifikované
rezervy (zrušení výdajové položky IR - Zámecký park INTERREG ve výši 13.000.000 Kč a
navýšení výdajových položek v celkové výši 7.200.000 Kč).
Rozpočtové opatření č. 47 - FO - Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce
Na základě dopisu od MF ČR uvolnil JMK na účet města finanční prostředky, které se týkají
poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Jihomoravského kraje v roce
2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvek není účelově určen. Příspěvek je na straně příjmové veden pod účelovým znakem
98024 a na straně výdajové již je bez účelového znaku a do rozpočtu bude napojen na
položku OVV - Nespecifikované rezervy ve výši 8.645.000 Kč.
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OVV - Navýšení položky - nespecifikované rezervy
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SÚ - Snížení položky - podíl k dotaci MPZ

ŽP - Odvody za odnětí zemědělské půdy
37221
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ŽP - Třídění odpadu

DSH - Parkovací karty
3156

DSH - Správní řízení radar
DSH -Pokuty
OVV - Nav. pol. - nespecifikované rezervy

4111

71 6409 5901

Zveřejněno dne 9.9.2020

1 150 000
800
8 500
25 000
4 800
131 800
900
9 100

2 000
112 800
9 000
756 400
74 900
1 177 700
-13 000 000
500 000
1 500 000
100 000

IR - Zařazení nové položky - Rekonstrukce komunikace a
chodníků části ulice Tyršova

4 500 000

IR - Zařazení nové položky - chodník ul. Pod Vinohrady

500 000
100 000

IR - Navýšení položky - výkupy pozemků
OVV - Navýšení pol. nespecifikované rezervy
IR - Chodník v parku ulice Tyršova - oprava
IR - Rekonstrukce komunikace a chodníků části ulice
Tyršova - investice
98024 FO - Jednorázový příspěvek obcím
OVV - Nav. pol. - nespecifikované rezervy

Výdaje
(Kč)

5 800 000
-450 000
450 000
8 645 000
8 645 000

