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Návrh na usnesení: 
 

 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OIÚP, oddělení přípravy a realizace investic, k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných finančních 

prostředků ve výši 15 300,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

                        a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených  

   v roce 2018  nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů  v celkové  

   výši 15 300,00 tis. Kč 

     b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy a  

         realizace investic, ve výši 15 300,00 tis. Kč na případné demolice 

       

 

 

 

 



Důvová zpráva: 
 

V roce 2018 došlo v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování k nevyčerpání finančních prostředků u zasmluvněných nebo jinak účelově 

určených finančních prostředků. Z tohoto důvodu je nutné převést finanční prostředky do 

rozpočtu roku 2019. 

 

oddělení přípravy a realizace investic    

 

Případné demolice                                                           15 300 000,00 Kč 

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci demolic havarijních objektů a jako finanční 

rezerva na případné vícepráce, které mohou vzniknout v důsledku odstranění konstrukcí (větší 

množství azbestu, komunálního odpadu např. ve sklepních prostorách atd.): 

 

1. Demolice objektu na p.č, 423, k.ú. Klíše 

    a) Smlouva o dílo ze dne 27. 3. 2018 na výkon autorského dozoru uzavřená s Ing.  

        Jaroslavem Talackem, Ústí nad Labem, IČ 16436822 

    b) Příkazní smlouva ze dne 6. 12. 2018 na inženýrskou činnost TDS uzavřená s Tomášem 

        Kratinou, Ústí nad Labem, IČ 65094735 

    c) Smlouva o dílo ze dne 3. 1. 2019 na realizaci uzavřená s firmou PB SCOM s.r.o.  

        Hranice, IČ 25397087 

    d) Objednávka ze dne 16. 11. 2018 na výkon koordinátora BOZP na staveništi s Ing.  

        Petrem Kapounem, Děčín, IČ 61563536 

 

2. Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách 

    a) Smlouva o dílo ze dne 14. 11. 2017 na výkon autorského dozoru uzavřená s Ing.  

        Jaroslavem Talackem, Ústí nad Labem, IČ 16436822 

    b) Příkazní smlouva ze dne 30. 11. 2018 na inženýrskou činnost TDS uzavřená s Tomášem 

        Kratinou, Ústí nad Labem, IČ 65094735 

    c) Smlouva o dílo ze dne 15. 11. 2018 na realizaci uzavřená s firmou KLEMENT a.s. 

        Řehlovice, IČ 25016695 

    d) Objednávka ze dne 16. 11. 2018 na výkon koordinátora BOZP na staveništi s Ing.  

        Petrem Kapounem, Děčín, IČ 61563536 
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