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Schválené RO č. 60 

  
Rozpočtové opatření č. 60 - MěÚ - úpravy rozpočtu 

 Snížení položky - Rozvoj nástrojů strat. řízení V 80 - předfinancování 

Dne 2. 3. 2020 chválilo zastupitelstvo města RO č. 1  - MěÚ - Navýšení pol. Rozvoj nástrojů 
strat. řízení V 80 - předfinancování (projektu Rozvoj nástrojů strategického řízení, 
komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slavkova 
u Brna) ve výši 2.200.000 Kč. Tato výdajová položka rozpočtu zahrnovalo částku 
předfinancování dotace a spoluúčast města. Na základě schválené zprávy o realizaci č. 2 a 
žádosti o platbu obdrželo město dne 10. 7. 2020 dotaci ve výši 1.147.594,30 Kč. Výdajovou 
položku rozpočtu  MěÚ - Rozvoj nástrojů strat. řízení V 80 - předfinancování navrhujeme 
snížit o částku 1.147.600 Kč. 

 Navýšení položky - Kotelna čp. 65 

 Rozpočtovaná částka 500.000 Kč (RO č. 51) byla odvozena z orientační cenové nabídky 
společnosti Erding z měsíce 11/2019 na rekonstrukci zdroje tepla, vytvořené po zaměření a 
ohledání kotelny na místě. S ohledem na rozsah této nabídky a potřebu vytvoření jednotného 
zadání pro soutěž, byla následně zpracována projektová dokumentace včetně výkazu výměr, 
na základě které nyní proběhla veřejná zakázka. Osloveno bylo pět subjektů včetně výše 
zmíněné společnosti. I přesto nejnižší cenová nabídka včetně DPH překročila rozpočtovanou 
částku o 139.000 Kč. Navýšení ceny proti nabídce z roku 2019 je patrně zapříčiněno větším 
záběrem projektové dokumentace řešící například změnu způsobu ohřevu vody, úpravu 
napouštěné vody, GSM bránu, apod. Navrhujeme navýšit výdajovou položku rozpočtu MěÚ - 
Kotelna čp. 65 o částku 139.000 Kč. 

 Navýšení položky - Dopravní prostředky 

V rámci veřejné zakázky byla vysoutěžena dodávka elektromobilu Škoda CITIGOe za cenu 
434.800 Kč vč. DPH. V rámci dotačního projektu byla ještě objednána elektronabíječka 
včetně souvisejících stavebních prací za 37.000 Kč, tj. cena celkem 471.800 Kč. Celková 
přiznaná dotace ve výši 182.255 Kč je poskytovaná formou ex-post (dotace bude proplacena 
až po uhrazení výdajů městem). V rozpočtu je na pořízení elektromobilu momentálně 
alokovaných cca 280.000 Kč a vzhledem k nutnosti předfinancování navrhujeme navýšit 
prostředky o částku 200.000 Kč. 
  
Zůstatek ve výši 808.600 Kč navrhujeme zapojit na výdajovou stranu rozpočtu navýšením 
položky OVV - Nespecifikované rezervy. 
  
 
 
 
 



I. Zastupitelstvo města schvaluje 
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění: 

Č. 

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

 60 

80 81 6171 5169 14007   
MěÚ -Snížení pol.   Rozvoj nástrojů strat. řízení V 80 - 
předfinancování   -1 147 600 

80 81 6171 6121     MěÚ - Navýšení pol. kotelna č.p. 260   139 000 

80 81 6171 6123     
MěÚ - Navýšení pol.  dopravní prostředky - předfinancování 

a spoluúčast   200 000 

71 71 6409 5901     OVV - Navýšení položky  - nespecifikované rezervy   808 600 

 

Zveřejněno dne 21.10.2020 


