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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtová opatření v celkové výši 15.200.000,00 Kč uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí schválených usnesením
č. 187/17 ze dne 18. 12. 2017 „Investiční plán města Žatec na rok 2018“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901

- 15.200.000,00 Kč (IF)

Výdaje: 710-2212-6121, org. 635

+ 3.200.000,00 Kč (ul. Klostermannova)

Výdaje: 716-3322-6121, org. 290

+ 12.000.000,00 Kč (Městská policie)
O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 29. 06. 2018

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 382/16 ze dne 18. 06. 2018 doporučuje Zastupitelstvu města
Žatce schválit uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí
schválených Zastupitelstvem města Žatce usnesením č. 187/17 ze dne 18. 12. 2017 „Investiční
plán města Žatec na rok 2018“ v uvedeném znění:
Rekonstrukce komunikací v ulici Klostermannova – 3.200.000,00 Kč (org.635).
Předmětem investiční akce budou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající obslužné
komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a odvodnění. Součástí projektu jsou sadové úpravy.
Rekonstrukce komunikací bude navazovat na probíhající rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Rekonstrukce prostor městské policie v čp. 127, nám. 5. května, Žatec - 12.000.000,00 Kč
(org. 290).
Rekonstrukcí prostor Městské policie v objektu čp. 127, který je kulturní památkou, dosáhneme
současných standardů pro zázemí Městské policie, kdy budou splněny všechny požadavky na
provoz Městské policie dle platných norem. Rekonstrukce obsahuje dispoziční úpravy části
přízemí a 1. patra, dále úpravy dvora a průjezdu, opravu zastřešení přístavby. Jedná se o veškeré
vnitřní úpravy prostor (podlahy, podhledy), zateplení stropních konstrukcí, nové vytápění,
elektroinstalace, VZT, rozvody vody a kanalizace vč. zařizovacích předmětů, osazení
nových kuchyňských linek a šatních skříněk.

Stav Investičního fondu ke dni 11. 06. 2018 činí 26.528.000,00 Kč.

