Schválená rozpočtová opatření na 47. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 23.06.2020:
Schválené rozpočtové opatření č. 25/2020 (číslo usnesení 1186):
tis. Kč

Odbor : OMM

P ř í j m y (zdroje)
název ukazatele
rozpočtu

V ý d a j e (platby,rezervy)
rozp.skladba schválený rozp. upravený
OdPa(pol)
(UR- minulý stav ) rozpočet

rozdíl
( +,- )

název ukazatele
rozpočtu
Odbor majetku města
DDM Kopřivnice - rekonstrukce sociál. zařízení vč.
bezbariérové úpravy, elektroinstalace, TZB - R
MŠ Česká-rekonstrukce elektroinstalace - R

rozp.skladba schválený rozp. upravený
(OdPa/třída) (UR-minulý stav ) rozpočet

3421/5
3111/5

rozdíl
(+,-)

9 582,0
2 948,0

9 708,0
2 822,0

126,0
-126,0

12 530,0

12 530,0

0,0

Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu finančních prostředků mezi schváleným ukazateli rozpočtu výdajů OMM bez změny celkového objemu rozpočtu výdajů města.
DDM Kopřivnice - rekonstrukce sociál. zařízení vč. bezbariérové úpravy, elektroinstalace, TZB - R
Navýšení rozpočtového ukazatele z důvodu úpravy rozsahu plnění a ceny díla dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Podrobnější komentář je uveden v materiálu č. 8, který byl předložen Radě města Kopřivnice k projednání na
její 4. schůzi.
MŠ Česká-rekonstrukce elektroinstalace - R
Snížení rozpočtového ukazatele dle uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Schválené rozpočtové opatření č. 26/2020 (číslo usnesení 1178):
Odbor : ORM

tis.Kč

P ř í j m y (zdroje)
název ukazatele
rozpočtu

V ý d a j e (platby,rezervy)
rozp.skladba schválený rozp. upravený
OdPa(pol)
(UR- minulý stav ) rozpočet

0,0

0,0

rozdíl
( +,- )

název ukazatele
rozpočtu
Odbor rozvoje města
Křižovatka ul. Záhumenní a kpt. Jaroše - PD
Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky se
zadržením a využitím vod pro provoz letního stadionu PD
Parkoviště ul. Školní - PD

0,0

rozp.skladba schválený rozp. upravený
(OdPa/třída) (UR-minulý stav ) rozpočet

rozdíl
(+,-)

2212/6

900,0

296,0

-604,0

2333/6

200,0

792,0

592,0

350,0

362,0

12,0

1 450,0

1 450,0

0,0

2219/6

Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu mezi ukazateli rozpočtu výdajů ORM bez změny celkového objemu rozpočtu výdajů města.
Křižovatka ul. Záhumenní a kpt. Jaroše - PD
Vzhledem k úsporným opatřením, která musí přijímat jak město, tak budoucí hlavní investor této akce, tedy Moravskoslezský kraj, lze předpokládat, že projektování a realizace uvedené akce bude posunuta o cca jeden rok.
Proto bude v rámci akce realizována pouze ověřovací studie, zda lze předmětnou křižovatku řešit vybudováním kruhového objezdu (150 tis. Kč) a další fáze projektování zatím nebude zadána. Část nevyužitých prostředků
bude přesunuto na realizaci jiných akcí odboru rozvoje města.
Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky se zadržením a využitím vod pro provoz letního stadionu - PD
Členové vedení města v rámci zápisu z projektového dne 26. 5. 2020 uložili odboru rozvoje města pokračování přípravy této akce a také přípravu rozpočtového opatření k zajištění financování. Vzhledem k potřebě
nenárokovat potřebnou částku z obecné rezervy odboru financí bude financování zajištěno přesunem z jiných rozpočtových ukazatelů odboru rozvoje města.
Parkoviště ul. Školní - PD
V rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele, jehož nabídková cena přesahuje rozpočtový ukazatel o 12 tis. Kč. Vzhledem k potřebě nenárokovat potřebnou částku z
obecné rezervy odboru financí bude financování zajištěno přesunem z jiných rozpočtových ukazatelů odboru rozvoje města.

Zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách města Kopřivnice v sekci FINANCE dne: 29.6.2020

