Město Žatec
Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje a majetku města

V Žatci dne 3.11.2016

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 14. 11. 2016
Název:

Rozpočtová změna - projekt: „Revitalizace památky č. p. 1 - Radnice
města Žatce"

Předkládá:

Bc. Martina Oppelová – pověřená vedením odboru rozvoje a majetku města

Vypracoval:

Denisa Harajdová - referent odboru rozvoje a majetku města
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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 728.000,00 Kč, a to přesun
finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu kap. 716 - projekt: „Revitalizace památky
č.p. 1 - Radnice města Žatce" z investičních výdajů na neinvestiční.
Výdaje:
Výdaje:

716-3322-6121, org. 100
716-3322-5166, org. 1001

-728.000,00 Kč (PD radnice - INV)
+728.000,00 Kč (PD radnice - NIV)
O: Ing. R. Sedláková
T: 21. 11. 2016

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce doporučila dne 17. 10. 2016 usn. č. 342/16 Zastupitelstvu města Žatec schválit
rozpočtovou změnu ve výši 728.000 Kč.
Rozpočtová změna je předkládána z důvodu nutnosti narovnání rozpočtu města ve vztahu k
účetní evidenci města. Celkový projekt „Revitalizace památky č.p. 1 - Radnice města Žatce" byl
původně plánovaný jako investiční akce, tudíž i finanční prostředky byly rozpočtovány na
položce 6121 - INV (budovy, haly, stavby). Na základě konzultací (pracovník odboru rozvoje a
majetku města, hlavní účetní města, auditor a zpracovatel žádosti o dotaci) byly náklady na
projekt rozděleny na investiční a neinvestiční. Větší podíl, t.j. revitalizace radnice – obnova nebo
výměna původních prvků bude realizována jako neinvestiční akce. Jako investice pak
budou realizovány nové prvky doplněné v objektu např. klimatizace, výtah až do podkroví a
expozice. Tudíž i výdaje na projektovou dokumentaci bylo nutno rozdělit na PD investiční a PD
neinvestiční a provést změnu účetnictví u faktury za tuto PD. Částka ve výši 728.420,00 Kč je v
současné době pokryta penězi investičními, t.j. položkou 6121. Proto je nutno převést finanční
prostředky (rozpočtově) z této položky na položku 5166 - NIV výdaj na PD.

