Příloha rozpočtového opatření č. 2/2020 – výtah ze zápisu:

z 11. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
konaného dne 16.3.2020
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu). Starosta představil rozpočtové
opatření
č. 2/2020, přičemž rozpočtové změny jsou popsány podrobně v rozpisu
rozpočtového opatření:

PŘÍJMY
Rozp. skladba
ODPA
POL
4122

č.
1

Text

Částka

Dotace pro DPS (transfer) na pečovatelskou službu - vazba na výdaj

941 720
941 720

Celkem třída 4 : Dotace

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2020

941 720

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

č.

3113

2

6121

Text

Částka

ZŠ a MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ včetně rozvodů, posílení
položky (na projektantský rozpočet stačí 1.580.000 Kč, ale počítat raději s
rezervou)

1 700 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
4351

5336

1

1 700 000
941 720

DPS - transfer dotace na pečovatelskou službu - vazba na příjem

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
6171

5171

3

941 720

Havarijní oprava vodovodního a kanalizačního potrubí na radnici

150 000

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

150 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2020
CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 2/2020
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 2/2020
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 2/2020

2 791 720

-

941 720
2 791 720
1 850 000

Informace o rekonstrukci sociálního zařízení ve škole byly zaslány všem zastupitelům
předběžně emailem dne 3.3.2020. Žádost o dotaci (možno žádat 90% celkových nákladů
akce) byla podána dne 13.3.2020 na MF ČR.
Z investičního záměru:
Celkové náklady akce:
3.379.910,00 Kč
z toho:
Projektová dokumentace:
66.550,00 Kč
3.313.360,00 Kč
Náklady dle projektantského rozpočtu:
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Rozpočet je nutno posílit o částku přesně o 1.580.000 Kč. Všechny ceny jsou včetně DPH. Do
rozpočtového opatření však je zapracována částka 1.700.000 Kč s určitou rezervou.
Havarijní oprava vody a odpadů na radnici:
V pondělí 3.3.2020 již poněkolikáté v rámci jednoho roku praskla voda a „vytopila“
knihovnu a výlevku v přízemí. Stav potrubí na radnici v několika částech (stavební úřad –
WC + kuchyňka, obřadní síň – kuchyňka a potrubí v podhledu nad výlevkou, částí knihovny
a WC v přízemí) je v havarijním stavu, který již nelze odvrátit jinak než kompletní výměnou.
Na noc je uzavírána voda, aby se v noci něco nestalo. Stavební technik prověřil celý stav
potrubí ve spolupráci s instalatérem a navrhují kompletní výměnu potrubí (vodu + odpady)
v daných částech, a to velmi rychle s ohledem na stav. Zároveň byla prověřena volná kapacita
firmy a mohla by vše opravit do konce března.
S ohledem na havarijní stav je navrhováno vyjmout stavební práce z režimu veřejných
zakázek malého rozsahu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.
SVO/3338/2016 ze dne 10.11.2016, která pamatuje na tyto nenadále události v Čl. 1 odst. 6 –
citováno:
Tato směrnice se netýká veřejných zakázek v těchto případech:
a) havarijní události velkého rozsahu, řešící bezprostřední následky havarijních stavů,
živelních pohrom, odvracení možného obecného ohrožení, za předpokladu, že takový
postup v konkrétním případě odsouhlasí rada města,
b) havarijní události menšího rozsahu (např. opravy vozidel, zejména v zimním období,
prasklé potrubí vody, plynu, kalamitní klimatické události apod.)
Předběžně se jedná o částku cca 120.000 – 150.000 Kč podle propočtů stavebního technika,
bude záležet co se objeví, až se začne sekat. Stavební technik města byl přítomen na jednání
zastupitelstva a na základě dotazu Mgr. Šafáře vše vysvětlil.
Starosta požádal zastupitele o další dotazy, připomínky či jiné náměty do diskuse, žádný
námět již nebyl podán, a proto přednesl návrhy usnesení, o kterých bylo postupně hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci
rozpočtového opatření č.2/2020 činí objem celkových příjmů 941.720,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 46.310.120,-Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 2.791.720,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 60.270.320,-Kč) a
financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 1.850.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšuje na 13.960.200,Kč).
Hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/111/11/2020 písm. a) bylo přijato.
Výtah provedl dne 23.3.2020:

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
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