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Schválená RO č. 53-59 

 
Rozpočtové opatření č. 53 - MěÚ - Úhrada nákladů řízení a odvolacího řízení ve věci 
autorských práv k libretu Napoleonské expozice  

Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci bylo rozhodnuto o úhradě nákladů  řízení ve výši 
69.624,53 Kč a odvolacího řízení ve výši 20.588,49 Kč městu Slavkov u Brna (celková výše 
90.213,02 Kč). Na výdajové straně rozpočtu bude ve stejné výši navýšena výdajová položka 
rozpočtu OVV - Nespecifikované rezervy. 
  
Rozpočtové opatření č. 54 - IR - změna rozpočtu 
  

 Snížení položky Zámecký park MAS - IROP - 6.000.000 Kč 

Vzhledem k tomu, že v tomto roce se nepočítá se zahájením stavebních prací a tudíž 
s čerpáním finančních prostředků na tuto akci. Doporučujeme tuto položku ponížit o 
6.000.000 Kč. Zbývající prostředky ve výši 300.000 Kč budou použity na administraci 
projektu v souvislosti s výběrovým řízením na stavební práce a administrací se získáním a 
managementu dotačních prostředků. 
  

 Zařazení nové položky Projektová dokumentace, ostatní nespecifikovaná investice -
  380.000 Kč 

V současné době je v rozpočtu města na položce IR - Projektová dokumentace (ostatní 
nespecifikované) zůstatek finančních prostředků ve  výši 700.000 Kč. Tyto prostředky je 
možné použít pouze na projekty související s běžnými výdaji. Vzhledem k tomu, že 
projektové dokumentace se týkají investičních záměrů (kapitálové výdaje), je nutné vytvořit 
novou položku na tyto projekty a zařadit ji do rozpočtu jako kapitálové výdaje. Na tuto 
položku doporučujeme alokovat finanční prostředky ve výši 380.000 Kč ponížením stávající 
položky IR - Projektová dokumentace (ostatní nespecifikovaná). Jedná se o vypracování 
dvou studií. První studie bude řešit umístění parkovacích stání a fotbalového hřiště s umělým 
povrchem na stávající škvárové ploše atletického stadionu. Druhá studie návrh řešení nové 
expozice "Slavkov a Evropa v období napoleonských válek". 

 Úprava položek v souvislosti se stavbou rekonstrukce komunikací ul. Tyršova 

V současné době je vysoutěžena veřejná zakázka na rekonstrukci komunikací na ulici 
Tyršova a nového chodníku v ulici Pod Vinohrady. Předmětem rozpočtového opatření je 
snížit položku IR - Chodník v parku  ulice Tyršova (schválené RO č. 46 ze dne 7.9.2020 -
 alokovaná částka 4.950.000 Kč)  o částku 300.000 Kč a ve stejné výši navýšit  položku IR - 
Chodník ulice Pod Vinohrady (schválené RO č. 46 ze dne 7.9.2020 -
 alokovaná  částka  500.000 Kč). Je to z důvodu vysoutěžení odlišné ceny než bylo původně 
předpokládáno. V souhrnu však byla celá akce vysoutěžena o cca 700.000 Kč méně. 
  



 Navýšení pol. nemovitosti - znalecké posudky, geometrické plány, poplatky za 
vkladové řízení, daň - 30.000 Kč 

V současné době je na této položce zůstatek ve výši 55.000 Kč. Doporučujeme tuto položku 
navýšit o 30.000 Kč. Souvisí to s větším množstvím požadavků na výkupy pozemků a 
zpracování především znaleckých posudků a geometrických plánů. 
  
Zbývající částka ve výši 5.970.000 Kč bude zapojena na výdajovou stranu rozpočtu OVV - 
Navýšení pol. nespecifikované rezervy. 
  
  
Rozpočtové opatření č. 55 - OVV - Nespecifikované rezervy - převedení do Fondu 
rezerv a rozvoje (FRR) 
V souladu se statutem FRR bude výdajová položka rozpočtu OVV - Nespecifikované 
rezervy snížena ve výši 16.364.500 Kč a převedena do Fondu rezerv a rozvoje ve 
výši 16.364.500 Kč. 
  
Rozpočtové opatření č. 56 -  Financování úprava položek 
V souvislosti s ukončením dotačních akcí Obnova zámecké zdi a Zpřístupnění valů zámku v 
roce 2020 upravujeme položky Financování - položka 8113 - FO - Navýšení pol. 
rewolvingový úvěr valy a zeď o částku 1.179.400 Kč (čerpání rewolvingového 
úvěru) a  položku 8114 - Navýšení pol. splátka rewolvingového úvěru valy + zeď ve výši 
1.179.400 Kč. 
  
Rozpočtové opatření č. 57 - Navýšení pol. KT - Řešení krizových situací 
V souvislosti s pokračující pandemií koronaviru žádá odbor kanceláře tajemníka o navýšení 
položky KT - Řešení krizových situací ve výši 100.000 Kč na nákup ochranných pomůcek pro 
MěÚ a PO zřízené městem Slavkov u Brna. Finanční krytí z položky OVV - Snížení pol. 
nespecifikované rezervy ve výši 100.000 Kč. 
  
Rozpočtové opatření č. 58 - Směna pozemků - vyrovnání 
Zaúčtování směny pozemků dle metodiky kraje probíhá účetně i přes rozpočtovou skladbu. 
Proto částka 16.700 Kč z položky IR - Příjmy z prodeje pozemků je pouze vrácena na 
výdajovou položku IR - Výkupy pozemků. 
Hodnota směňovaného pozemku, který byl v našem vlastnictví, se účtuje do příjmů odboru 
IR. Proti tomu se účtuje ve stejné částce výdajová položka, která slouží k pokrytí výdajů na 
pozemek, který jsme touto směnou dostali do vlastnictví. 
  
Rozpočtové opatření č. 59 - Snížení položky Radar úsekové měření Velešovice - 
3.000.000 Kč 
Vzhledem k tomu, že v tomto roce nebylo dosud zajištěno kladné stanovisko k realizaci 
úsekového měření, doporučujeme tuto položku kde je alokováno 3.200.000 Kč snížit o 
3.000.000 Kč. Zbývajících 200.000 Kč bude použito na úhradu projektu a administraci 
veřejné zakázky. Realizace je reálná až v roce 2021. 
Ve stejné výši bude snížena příjmová položka rozpočtu DSH - Sankční platby radar ve výši 
8.000.000 Kč na částku 5.000.000 Kč. 
  

 

 

 

 

 

 

 



I. Zastupitelstvo města schvaluje 

soubor rozpočtových opatření v předloženém znění: 
  

Č. 
SRO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) 

 53 80 81 6171 2324     MěÚ - Úhrada nákladů řízení a odvolacího řízení 90 300   

71 71 6409 5901     OVV - Navýšení položky  - nespecifikované rezervy   90 300 

 54 

40 41 3322 6121 530   IR - Snížení pol. zámecký park MAS - IROP   -6 000 000 

40 41 6171 5169 521   IR - Snížení pol. projektová dokumentace - ostatní nesp.   -380 000 

40 41 6171 6121 52120   IR - Zařazení nové pol. projektová dokumentace investice   380 000 

40 41 2219 6121 57420   IR - Snížení pol. chodník v parku ul. Tyršova   -300 000 

40 41 2219 6121 574201   IR - Navýšení položky - chodník ul. Pod Vinohrady   300 000 

40 41 6171 5169 514   IR - Navýšení pol. nemovitosti - znalecké posudky   30 000 

71 71 6409 5901     OVV - Navýšení položky  - nespecifikované rezervy   5 970 000 

 55 71 71 6409 5901     OVV - Snížení položky  - nespecifikované rezervy   -16 364 500 

30 35   8115     FO - Změna stavu kr. pr. na bank. účt. (FRR)   16 364 500 

 56 

30 35   8113     FO - Navýšení pol. rewolvingový úvěr valy + zeď   1 179 400 

30 35   8114     FO - Navýšení pol. splátka rewol. úvěru valy +zeď    -1 179 400 

 57 

10 10 5213 5139 5212   KT - Navýšení pol. řešení krizových situací 
  100 000 

71 71 6409 5901     OVV - Snížení položky  - nespecifikované rezervy   -100 000 

 58 40 41 3639 3111     IR - Příjmy z prodeje pozemků 16 700   

40 41 3639 6130 55   IR - Výkup pozemků     16 700 

 59 40 41 6171 6121 6122   IR - Sníž. pol. radar úsekové měření rychlosti Velešovice   -3 000 000 

  60 63 2299 2212 31526   DSH- Snížení pol. sankční platby radar -3 000 000   
 

 

Zveřejněno dne 21.10.2020 


