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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání 

 

Varianta 1. 

A)  schva luje  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Severní Terasa 

(poskytnutých formou  dotace z rozpočtu MmÚ) účelově určených, ale 

v roce 2016 nečerpaných, do rozpočtu MO r. 2017 v celkové výši  

2 500 tis. Kč určených na investiční akci – „Parkoviště v ul. Šrámkova“ 

 

  

Varianta 2. 

 

     A)  n e s c h v a l u j e 
 

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Severní Terasa  

(poskytnutých formou  dotace z rozpočtu MmÚ) účelově určených, ale 

v roce 2016 nečerpaných, do rozpočtu MO r. 2017 v celkové výši  

2 500 tis. Kč určených na investiční akci – „Parkoviště v ul. Šrámkova“  

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Městský obvod Severní Terasa požádal dopisem paní starostky ze dne 

21.11.2016 (viz. Příloha č. 1) o ponechání nevyčerpané investiční dotace 

v celkové výši 2 500 tis. Kč do rozpočtu městského obvodu Severní Terasa pro 

rok 2017.  
 

Dotace byla poskytnuta jako účelová z rozpočtu MmÚ na základě usnesení 

RM č. 128/16, ze dne 16.3.2016 ve výši 3 000 tis. Kč na projekt „Parkoviště  

v ul. Šrámkova“, p.p.č. 176/99, k.ú. Dobětice. Vzhledem ke skutečnosti, že 

předběžný rozpočet zpracovaný projektantem stavby předpokládá investiční 

náklady do 2 500 tis. Kč, byla dotace následně na základě usnesení Rozhodnutí 

primátorky v působnosti RM č. 276/16, ze dne 3.8.2016 snížena o 500 tis. Kč, a to 

na dofinancování investiční akce „Výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“.  

 

Důvodem nevyčerpání dotace v letošním roce, jak uvádí v přiložené žádosti 

paní starostka MO Severní Terasa, je nutnost přepracovat s ohledem na regulativy 

územního plánu kompletní projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu 

řízení, čímž dojde k časovému posunu a zahájení realizace akce až v roce 2017. 

 

 

Příloha č. 1 – žádost Městského obvodu Severní Terasa ze dne 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


