
Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne: 09.09.2019

Návrh změny číslo: RZ0161

Název bodu jednání:
Návrh rozpočtového opatřeni - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM z důvodu realizace projektu Bezbariérový přístup do Kulturního domu

Předkládá: Rada města

Zpracoval:

projednáno:

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

v RM dne 05.08.2019 bod 6 d), R.usn.č.745/2019

Lmena se v rozpocru mesta prcml[ne [aK[o:
č. pož. kapitola paragraf poL účelový název akce prvek popis " částka změny

znak rozpočtu
RP0224 786 - OIRM 3319 6121 34501 036 Bezbarierový 4741 MK - investični dotace 4 646 600,00

přistup do
Kdturního domu

RP0224 786 - OIRM 3319 6121 036 Bezbarierový 4742 Město - uznatelné 1 991 400,00
přistup do výdaje
Kulturniho domu

RP0224 786 - OIRM 3319 6121 036 Bezbarierový 4743 Město - neuznatelné 99 875,00
přistup do výdaje
Kuiturniho domu

RP0224 786 - OIRM 3639 6121 022 KulturnI dům 4551 Bezbariérový vstup -6 737 875,00
Příbram

Text usneseni RM: Rada ll. doporučuje ZMschválit:
rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových
výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM z důvodu realizace projektu Bezbariérový přístup
do Kulturního domu.

Y a.- _ ___ Y _ & _ _ _ _ __ Ca. __ _ a. -A _ _

Napsal: jana Rychlá

U E

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový název akce prvek popis částka změny
znak rozpočtu

RP0224 786 - OIRM 3319 6121 34501 036 Bezbarierový 4741 MK - investiční dotace 4 646 600,00
přistup do
Kulturního domu

RP0224 786 - OIRM 3319 6121 036 Bezbarierový 4742 Město - uznatelné 1 991 400,00
přistup do výdaje
Kulturniho domu

RP0224 786 - OIRM 3319 6121 036 Bezbarierový 4743 Město - neuznatelné 99 875,00
přístup do výdaje
Kulturního domu

RP0224 786 -OIRM 3639 6121 022 Kulturní dům 4551 Bezbariérový vstup -6 737 875,00
Příbram

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje x neschvaluje rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových
výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM z důvodu realizace projektu Bezbariérový přístup do Kulturního domu.
7mňna gp v rn7nnčhl rnRMm nrnrnítnR



Důvodová zpráva:
č. pož. popis
RP0224 Vedoucí Odboru investic a rozvoje města jako správce rozpočtu kapitoly 786 - OIRM žádá v

souladu s usnesením ZM ze dne 28.01.2019, usn. Č. 72/2019/ZM o změnu rozpoČtu města na
rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně kapitálových výdajů z prvku č. 4551 (Kulturní

' dům Příbram - Bezbariérový vstup) v celkové výši 6.737.875,00 KČ.
FinanČní prostředky schválené do rozpočtu kapitoly 786 na prvku č, 4551 (7.200.000,00 KČ)na
investiční akci "Bezbariérový přistup do Kulturního domu v Příbrami" je nutné rozdělit z důvodu
správnosti účtování dle rozpočtových pravidel poskytovatele dotace - Ministerstva kultury,

' program Č. 1340222000003 "Město Příbram, bezbariérový přístup do Kulturního domu", a to na:
1/ prvek č. 4741 (Ministerstvo kultury - investiční dotace 70 %), ÚŽ 34501 částku 4.646.600,00
KČ a prvek č. 4742 (MěStO - uznatelné výdaje) - 30 % vlastních zdrojů částku 1.991.400,00 KČ.
Uvedené náklady zahrnují stavební práce, které na základě uzavřené smlouvy o dílo č.
510/OIRM/2019 provádí společnost INVESSALES, spol. s r,o., Praha za nabídkovou cenu
5.485.947,44 KČ, ti. 6.637.996,40 KČ vČetně DPH (schválená RM dne 18.03.2019 pod č. usn.
248/2019).
2/ prvek č. 4743 (Město - neuznatelné výdaje) částku 99.875,00 KČ - výkon činnosti technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle uzavřené smlouvy o dílo Č. 252/OIRM/2019 s firmou
BUNG CZ s.r.o., Praha ve výši 96,000,00 KČ včetně DPH (schválena v poradě starosty dne
25.03.2019, úkol Č. l) a archeologický dohled ve výši 3.872,00 KČ včetně DPH dle schválené
objednávky č. OBJ1911648 ze dne 01,04.2019 (Syrakus, z,s., Praha).


