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Návrh na usnesení: 
 

     Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků 

ve výši 10 748,88 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených 

v roce 2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši  

10 748,88 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení 

provozně technické o částku 10 748,88 tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               

 

        



Důvodová zpráva: 
 

 

U odboru městských organizací a školství došlo v roce 2018 k úspoře finančních prostředků 

ve výši 10 748,88 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky účelově určené a zasmluvněné,  

ale v roce 2018 nevyčerpané. Tyto finanční prostředky budou použity v roce 2019 takto: 

 

Domov pro seniory Krásné Březno  - výměna výplní otvorů              3 779 450 Kč 

pavilonů A, B,C                     

Zasmluvněno – Smlouva o dílo č. SML1022035 ze dne 8. 11. 2018.   
Jedná se o výměnu 276 ks stávajících oken, balkonových sestav a vchodových dveří 

v pavilonech A, B, C v areálu Domova pro seniory Krásné Březno. Nové výplně otvorů 

budou plastové. 

 

Městské služby ÚL – oprava prostor starého krematoria Hřbitov            1 549 250 Kč 

Střekov                                  

Zasmluvněno – Smlouva o dílo č. SML1022144 ze dne 19. 12. 2018. 

Jedná se o stavební úpravy prostor pro chlazení, staticky narušené konstrukce stropu  

nad 1. PP a nevyhovující sociální zázemí pro veřejnost v objektu starého krematoria,  

ve kterém je umístěna smuteční síň, provozní zázemí hřbitova, dvě chlazené místnosti  

pro uchování zemřelých.  

Z důvodu působení vlhkosti v chlazené místnosti v 1. PP došlo ke statickému narušení nosné 

konstrukce stropu a na základě místního šetření statikem byla konstrukce provizorně 

zajištěna. V rámci této akce bude provedena oprava stávajícího nevyhovujícího sociálního 

zázemí pro veřejnost (společné WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, WC ženy  

a WC muži). 

 

ZŠ Stříbrnická – oprava sociálního zázemí bazénu                    5 420 180 Kč 

Zasmluvněno – Smlouva o dílo č. SML1021875 ze dne 25. 9. 2018.  

Jedná se o kompletní opravu sociálního zařízení stávajícího bazénu základní školy. Oprava 

zahrnuje výměnu výplní otvorů, úpravu podlah, úpravu povrchů stěn a stropů. Dále pak 

náhradu stávajících plechových instalačních jader vyzdívkami a výměnu zábradlí v prostoru 

ochozu. Součástí opravy bude provedení nových vnitřních instalací (vodovod a kanalizace 

včetně zařizovacích předmětů, ústřední topení, vzduchotechnika, elektroinstalace včetně 

osvětlení) a instalace nového vnitřního vybavení (šatnové lavice s opěradlem, věšáky v obou 

šatnách a osušovnách, šatnové lavice a elektrické sušiče na vlasy v prostoru chodby). Jedná 

 se pouze o vnitřní stavební práce bez zásahu do fasády objektu školy. 

 

 

 

 

 

 

NAVISION: 

PPR 103/H000024 – 10 748,88 tis. Kč 

PPR 106/H000828 – 5 328,70 tis. Kč 

PPR 106/H000704 – 5 420,18 tis. Kč  

 

 

 


