
Důvodová zpráva k RO č. 7/2017 

 
RO č.7/2017 – dochází k navýšení výdajů na akci „Zahrada komunitního centra“ o celkem 

1.500.000,- Kč (rozdělených na 700.000,- Kč na stroje a zařízení, položka rozpočtové skladby 

6122 a 800.000,- Kč na stavební práce, položka rozpočtové skladby 6121). Původně bylo 

zamýšleno začít se stavebními pracemi až v září, z důvodu rychlosti firem a příznivého počasí 

v letním období se podařilo ukončit výběrová řízení dříve, než se předpokládalo. Proto se 

schválením tohoto rozpočtového opatření umožní začít s realizací prací dříve. 

 

Pro informaci jen stručný nástin již uhrazených nebo nasmlouvaných výdajů.  

Tato akce je do této doby financována: 

1) z dotace MHMP ve výši 2.300.000,- Kč   

2) z prostředků MČ rozpočtovým opatřením č. 3 ve výši 1.400.000,- Kč (300.000,- na stroje a 

zařízení, 700.000,- Kč stavební práce a 400.000,- Kč na služby) 

– v roce 2016 již bylo uhrazeno z dotace 1.310.925,39 Kč: 

- 640.802,69 Kč na SOD firmy Šulc a syn (střecha a parkovací místa),  

- 14.700,- Kč technický dozor p. Dytrycha 

- 7.260. Kč strojové zemní práce p. Půlpán 

- 15.887,30 Kč vybudování ohniště dle projektu 

- 116.060,- Kč skluzavka firmy Mawer cz 

- 492.015,40 Kč lanová pyramida firmy Hags Praha 

- 24.200,- Kč prezentace firmy Headhand 

Pro rok 2017 byly zatím uhrazeny nebo odsouhlaseny nevyčerpané prostředky z 2016 ve výši 

989.074,61 Kč 

- 97.000,- Kč kamenný stůl s betonáží p. Šedivý 

- 245.000,- Kč kovové práce vrata, vrátka, loubí p. Sailer 

- 157.300,- Kč projekt firmy Headhand 

- 8.000,- Kč výběrové řízení p. Pumpr 

- 1.200.522,07 Kč firma Garpen Zahradnická – zahradnické a územní práce 

- 645.500,- Kč opičí dráha 

 

Rozpočtovým opatřením získáme finanční prostředky pro právě ukončené výběrové řízení na 

stavební práce:  

– zídky, dlažby, altán, letní vodovod, části zdí, prostor pro úschovu nářadí, a pro zařízení 

-  sezení okolo stromu, lavičky, mola.  

 


