
Rozpočtové opatření č. 04 - 2. VZM (konané 12. 04. 2021)

RO č. 04 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (Od. a Tř. - v tis. Kč):

snížení Tř. 4: změna

P Tř.4 úprava příspěvku na VSS -0,10

navýšení a snížení Od:

V Od33 Udržovací práce na KIC -A. Muchy studie expozice. 200,00

V Od34 výměna dopadové plochy-workoutové hřiště V Olších 300,00

V Od35 Nákup rengenu pro zubaře 500,00

V Od36 navýšení na parkovací dům 5 000,00

V Od37 kontejnerová sestava pro odpadní dvůr 450,00

V Od53 Kastrační program města Ivančice 75,00

V Od61 Zarovnání z rezerv (RZ a RP) -6 525,10

CELKEM -0,10

ZMĚNA přijmové části rozpočtu celkem: -0,10

ZMĚNA výdajové části rozpočtu celkem: -0,10

P - příjmová stánka rozpočtu

V - výdajová stránka rozpočtu

rozpis rozpočtu na vědomí:

bod ORJ Par Pol Org text v RU Změna nová hodnota

A 555 3322 5171 724 Udržovací práce na KIC -A. Muchy studie expozice. 597,50 200,00 797,50 rozpis na vědomí

B 101 3421 5171 výměna dopadové plochy-workoutové hřiště V Olších 300,00 300,00 rozpis na vědomí

C 10 3512 6122 Nákup rengenu pro zubaře 500,00 500,00 rozpis na vědomí

D 555 3639 6121 1814 navýšení na parkovací dům 525,00 5 000,00 5 525,00 rozpis na vědomí

D2 555 3723 6121 2021 kontejnerová sestava pro odpadní dvůr 450,00 450,00 rozpis na vědomí

E 7 5311 5493 Kastrační program města Ivančice 75,00 75,00 rozpis na vědomí

F 4 4112 upřesnění příspěvku na výkon veřejné správy 23 994,40 -0,10 23 994,30 rozpis na vědomí

součet Od 37+36+33+34+35+53 CELKEM  6 525,00

snížení příjmu -0,10

zarovnání rozpočtu z rezerv ve výši 6 525,10



444 6171 5901 zarovnání z rezervy provozní (RP) 2 000,00 -1 063,90 936,10 rozpis na vědomí

4 6171 5901 zarovnání z rezervy zastupitelstva (RZ ) 5 604,30 -5 461,20 143,10 rozpis na vědomí

-6 525,10

místostarosta Sojka - komentář k bodu A:

V rámci společného jednání města Ivančice, Jihomoravského kraje a Nadace A. Muchy k projektu vybudování Muzea A. Muchy, v Ivančicích, bylo pracovní skupinou doporučeno, 

nechat zpracovat architektonickou studie v rozsahu MAM – Muzeum A. Muchy a ECAM – Evropské centrum A. Muchy, s možností realizace po jednotlivých etapách. 

Toto doporučení vychází ze zkušenosti zúčastněných, kdy je v rámci čerpání dotačních prostředků vždy výhodnější projekt krátit, než požadovat další finanční prostředky na dokončení.

Z tohoto důvodu je nezbytné doplnit podklady pro etapu ACAM, skládající z Interpretačního plánu, libreta a scénáře, zhotovit vnitřní a vnější zaměření budovy pro architektonické řešení.

 Architektonické studie na obě varianty jsou kryty rozpočtem, dopracování interpretačního plánu, libreta a zaměření, je nutno finančně dokrýt částkou 200 tis.

Projekt se v přípravné fázi bude ucházet o finanční podporu JMK, s možností financování realizační projektové dokumentace.

starosta Buček - komentář k bodu B:

Na základě žádosti uživatelů workoutového hřiště V Olších je zastupitelstvu města předložen návrh na rozp.opatření na výměnu dopadové plochy 3 prvků workoutového hřiště V Olších (sestava

California, stálky, sedy x lehy).

Kolem stálek a sedů x lehů je travnatá dopadová plocha, která je po deštích rozmoklá a při některých cvicích dochází k ušpinění (zablácení) těchto cvičebních prvků. Pod sestavou California jsou 

umístěny gumové zatravňovací dlaždice Grass. Tráva pod nimi ani po několika podsetích nevzešla a tím dochází k vymačkání hlíny nad povrch dlaždic, což může do budoucna znamenat omezení 

provozuschopnosti celého cvičebního prvku. Rovněž pro cviky na rukou není dopadová plocha pro uživatele komfortní. OISMaP navrhuje výměnu dopadových ploch za litou pryž. Zatravňovací 

dlaždice Grass budou přesunuty na jiná dětská hřiště. Demontáž dlaždic, usazení nové dopadové plochy a podkladové vrstvy by zajistila PO TS města Ivančice.

místostarosta Sojka - komentář k bodu C:

Vedení města na základě komunikace s místními stomatology navrhuje v rámci zvýšení kvality a dostupnosti stomatologických služeb, vyčlenit částku 500 tis. na nákup OPG rentgenu. 

Toto zařízení nevlastní žádný z místních stomatologů, své klienty jsou nuceni odesílat na specializovaná pracoviště mimo město.  Možnost využívat OPG rentgen přímo v Ivančicích, 

může ovlivnit rozhodování v případě zájmu otevření nové zubní ordinace ve městě. Vzhledem k důchodovému věku 3 současných stomatologů, kteří hodlají postupně svoji činnost 

ukončit, je nezbytné motivovat mladé zubaře k převzetí jejich klientely v řádech tisíců obyvatel města.

Záměrem je zařízení vypůjčit pro poskytování služeb všem místním stomatologům. Zvažuje se, že zařízení by zůstalo v majetku města s tím, že provozní náklady a běžný servis uhradí vypůjčitel.

místostarosta Sojka - komentář k bodu D:

Obdrželi jsme dotaci ve výši 5,0 mil. Kč na dešťovou kanalizaci, kterou jsme předfinancovali v minulém roce. Obdržená dotace ve výši 5,0 mil. Kč byla dána do RZ a nyní se narozpočtovává na 

financování parkovacícho domu. Peněžní prostředky na účtu zatím nemáme, obdrželi jsme již ale Rozhodnutí o jejich přidělení. 



OISMaP - Ing. Janíček - komentář k bodu D2:

Zajištění sociálního zázemí pro řádný chod odpadního  dvora, nebylo součástí schvalování rozpočtu na rok 2021.

místostarosta Ing. Sládek - komentář k bodu E:

jedná se o bod projednaný v radě a postoupený do ZM

OPF - Ing. Peška - komentář k bodu F:

jedná se o upřesnění příspěvku na výkon státní správy, který se v době schvalování rozpočtu odhadoval


