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Rozpočtové opatření na realizaci akce: „Revitalizace památky č.p. 52
v Žatci Městská knihovna“
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Ing. Gabriela Becková - referent odboru rozvoje a majetku města
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1) Návrh usnesení
2) Zdůvodnění

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.400.000,00 Kč, a to čerpání
investičního fondu na dofinancování akce: „Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci Městská
knihovna“ (č. projektu: cz.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289).
Výdaje:
Výdaje:
Výdaje:

741-6171-6901
716-3322-5171, org. 5161
716-3322-6122, org. 5161

- 2.400.000,00 Kč (IF)
+ 600.000,00 Kč (Revitalizace knihovny NIV)
+1.800.000,00 Kč (Revitalizace knihovny INV)

O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 10.7.2018
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce projednala a doporučeno ke schválení toto rozpočtové opatření usnesením 378 /
2018 ze dne 18. 6. 2018.
Předkládáme tento materiál ve věci schválení rozpočtového opatření na akci „Revitalizace
památky č.p. 52 v Žatci - Městská knihovna“. K navýšení rozpočtu došlo z důvodu, že
vysoutěžená cena stavebních prací byla vyšší, než cena rozpočtová (rozpočtová cena stavebních
prací 10.623.934,00 Kč, vysoutěžená cena stavebních prací 11.968.755,00 Kč), odhalení většího
rozsahu prací po odkrytí některých konstrukcí (napadení dřevokaznou houbou dřevomorkou
domácí v mnohem větším rozsahu, než šlo předpokládat), prodloužení termínu předání stavebního
díla z důvodu většího rozsahu prací. Změny byly patrné až po započetí stavebních prací a odkrytí
zakrytých částí stavebních konstrukcí. Celková cena víceprací činí 684.538,92 Kč. Lze
předpokládat, vhledem ke složitosti rekonstrukce, že mohou ještě drobné změny nastat.
V případě neschválení, nebo odložení rozpočtového opatření a neschválení uvolnění peněz
dojde k ohrožení čerpání dotace na tuto akci. Výše dotace na akci Revitalizace památky č.p.

52 v Žatci Městská knihovna“ (č. projektu: cz.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289) činí
12.281.738,85 Kč dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stav IF ke dni 11. 6. 2018 činí 26.528.000,00 Kč.

