Město Slavkov u Brna

USNESENÍ

31. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 25.7.2022
číslo usnesení 504/31/ZM/2022/Veřejný

Rozpočtové opatření č. 52
Obsah
Návrhy změn schváleného rozpočtu na rok 2022 překládané orgánům města.
Důvodová zpráva
Rozpočtové opatření č. 52 - Vícepráce - III/0501, Slavkov průtah
Při odstraňování stávajících chodníkových obrubníků bylo zjištěno, že rozsah jejich obetonování je rozsáhlejší než
projektant předpokládal. Vzhledem k tomuto rozsahu se zvýšilo množství demoličních prací, odvoz a uložení suti.
Dále s ohledem na v minulosti postupně navyšovanou niveletu silnice bylo nutné v některých případech zajistit
rozsáhlejší úpravy napojení stávajících vjezdů a chodníků sousedících nemovitostní. Původní projekt předpokládal
úpravu pouze 2m za obrubu chodníku nebo silnice.
Další práce spočívají ve změně povrchových úprav, kdy zeleň na potencionálně neudržitelných plochách bude
nahrazena okrasnou zelení s kačírkovým povrchem. Při přípravě stavby tyto okolnosti projektant z objektivních
příčin a rozsahu stavby nemohl předpokládat.
Tyto vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem a projektantem. Odbor IR doporučuje položku III/0501
Slavkov průtah navýšit o 1,0 mil. Kč.
Položka IR - III/0501 Slavkov průtah bude navýšena o 1.000.000 Kč. Navýšení bude pokryto snížením položky VV
- Nespecifikované rezervy. Stav položky VV - Nespecifikované rezervy po schvální rozpočtových opatření č. 48-51
bude ve výši 2.754.300 Kč.
Č. náv. RO ORJ

§

Pol. ORG ÚZ

Text

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

41

2212 6121 575

IR - III/501, Slavkov průtah

1 000 000

71

6409 5901

VV - Nespecifikované rezervy

-1 000 000

52

Tuto zprávu projednala rada města na své 153. schůzi dne 15. 7. 2022 a přijala následující usnesení:

I. doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:
Č. náv. RO ORJ §

Pol. ORG ÚZ Text

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

41

2212 6121 575

IR - III/0501, Slavkov průtah

1 000 000

71

6409 5901

VV - Nespecifikované rezervy

-1 000 000

52

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření v předloženém znění:

Č.
náv.
RO

52

Datu

Č.
ORJ §
RO
41

2212 6121 575

71

6409 5901

52

vyvěše í: . 8.

Příjmy
(Kč)

Pol. ORG ÚZ Text

Výdaje
(Kč)

IR - III/0501, Slavkov
průtah
VV Nespecifikované
rezervy

Datu

1 000
000
-1 000
000

s ětí:
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