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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové změny v celkové výši 12.700.000,00 Kč uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí schválených usnesením
č. 452/16 ze dne 19. 12. 2016 „Investiční plán 2017“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901

- 12.700.000,00 Kč (IF)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 653

+ 3.100.000,00 Kč (příjezd. komunikace Velichov)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 713

+ 4.500.000,00 Kč (propojka cyklostezek)

Výdaje: 710-2212-5171 org. 773

+ 1.900.000,00 Kč (ul. Nádražní schody)

Výdaje: 739-2333-6121 org. 703

+ 3.200.000,00 Kč (rybník Radíčeves)

O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 30. 06. 2017

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 424/17 ze dne 19. 06. 2017 doporučuje Zastupitelstvu města
Žatce schválit uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí
schválených usnesením č. 452/16 ze dne 19. 12. 2016 v plánu investic a oprav pro rok 2017
v tomto znění:

Rekonstrukce komunikace Velichov – 3.100.000,00 Kč (org.653).
Při rekonstrukci dojde k výměně stávajících betonových panelů za asfaltový beton. Bude
upraveno veřejné osvětlení a vyřešeno odvodnění lokality.
Propojka cyklostezek - 4.500.000,00 Kč (org.713).
Jedná se opravu stávající komunikace, která bude spojovat úsek č. 2 a úsek č. 5 Páteřní
cyklostezky Ohře – trasa Litoměřice – Boč – Perštejn. Součástí projektu je oprava navazující
komunikace v ul. Stroupečská „ke křížku“. Součástí projektové dokumentace je veřejné osvětlení.
Oprava ulice Nádražní schody – II. etapa - 1.900.000,00 Kč (org. 773).
Jedná se o navazující opravu komunikací v ul. Nádražní schody. Povrch je navržen ze žulových
dlažebních kostek. V rámci rekonstrukce bude vyřešeno odvodnění a veřejné osvětlení. Jedná se
poslední etapu.
Odbahnění rybníku v Radíčevsi – 3.200.000,00 Kč (org. 703)
Jedná se o opravu malé vodní nádrže, která představuje odbahnění nádrže, vytvoření tůní a stok,
stavbu režného zdiva přelivu vodní nádrže s výpustním objektem a doplnění opevnění záhozem.
Na veřejnou zakázku je přislíbena finanční spoluúčast z dotačního programu Ministerstva
zemědělství ČR.
Stav investičního fondu ke dni 13. 06. 2017 je 73.149.000,00 Kč.

