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Město Příbram Pro 'ednání ZM -

Odbor ekonomický : dne: 21.05.2018

Návrh změny číslo: R20082

Název bodu jednání:

Navrh rozpočtového opatření- zmeny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu

kapitoly 786 - OIRM (Parkovací systémy "Cechovska" v Příbrami Vílí) o částku 706705500 a snířeni

rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlova. vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne: 30.04.2018, u5n.č.: 37472018 — bod 7 p)

Text usneseni RM: Rada ll, cl o p o ru č uje

doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj.

navýšení rozpočtu kapitoly 786 — OIRM (Parkovací systemy "Čechovska" v Příbrami VIII) o částku

796705500 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši.

Změna se v rozočtu města - romítne takto:

___-__-' - znak me:-- to '

OIRM "Čechovaká" v Pb, Vili Čechovska 85 %

OlRM "Čechoveka" v Pb. VIII Čechovoká 5 %

RP0110 786 » 2219 033 Parkovací systemy 4418 Parkovací systemy 796 705,50

01 RM "Cechovska" v Pb. Vlíl Cechovská - vlastnl

zdro'e 10 %

RP0120 741 -OE 8171 001 Ostatní 3369 Rezerva zdotačnich -7 067 055.00

---É!_-_-

Napsal: Jana Rychiá

Návrhy na usneseni:

ZM schvaluje )( neschvaluje rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj.

navýšení rozpočtu kapitoly 786 » OIRM (Parkovací systemy "Čechovská" v Příbrami VIII) o částku

706705500 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši.

Změna se v roz uočtu města . romítne takto:

am“—-. ' znak ' . . . roz- učtu .

RP0110 786 - 6121 17969 033 Parkovací systémy 4416 Parkovací systémy 6 771 996,75

--m--—

OIRM "Čachovská" v Pb. Vili Cechovaká 5 %

RP0110 786 - 2219 6121 033 Parkovact systémy 4418 Parkovací systemy 796 705,50

OIRM "Čechovská" v Pb, VIII Cechovská — vlastní

zdro'e 10 %

RP0120 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních -7 967 055.00

-----—-_-

Důvodová z » réva:

_
RP0110 Vedoucí odboru investic a rozvoje města jako správce kapitoly 786 - OlRM v souladu s

usnesením ZM ze dne 11.12.2017, č. usn. 8715720177258 žádá 0 navýšení rozpočtu výdajů

kapitoiy 786 - OIRM na prvcích č. 4416, 4417 a 4418 (Parkovací systémy "Cechovska" v Pb

VIII) v celkové výši 706705500 Kč.

Rada města na svem jednání dne 12.02.2018. č. usn. 15872018 schválila uzavření smlouvy o

dílo na provedení stavby "Realizace parkoviště Čechovska, Příbram" se společností SILNICE

NEPOMUK s.r.o. za nabídkovou cenu 749089800 Kč bez DPH. tj. 906308658 Kč vč. DPH

(SOD č. 327!0IRM!2018). Do stavby budou zahrnuty náklady za výkon činnosti technického

dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 0000000 Kč

In. Tomaš Honéoer, Plzeň - SOD č. 61870|RM72017 , autorsk' dozor stavb ve v'ši 5.44500



Kč (lng. Karel Cibulka-projekce, Příbram - 300 č. 445IOIRM72016) a archeologicky dohled za

cenu 702300 Kč (Pueblo - archeologická společnost, Praha - objednávka č. OBJ1809342). V

rozpočtu města na rok 2018 na prvku č. 3849 (Parkoviště - Čechovska ulice, Příbram Vlll -

Realizace stavby) byly schváleny finanční prostředky ve výši 120000000 Kč jako spoluúčast

města. jelikož výše uvedená stavba je zahrnuta do projektu "Výstavba parkovacích systémů

P+R, B+R a R+R v Příbrami" a bude spolufinancovana z dotačního programu IROP (společně s

výstavbou parkovišť Drkolnov - u čerpací stanice a Drkolnov — u bfezohorského hřbitova).

RPD120 Vedouci OE žádá o snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o

částku 796705500 Kč ve prospěch rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM dle samostatného

požadavku správce kapitoly. _
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