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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtová opatření v celkové výši 5.800.000,00 Kč uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí schválených usnesením
č. 220/18 ze dne 13. 12. 2018 „Investiční plán města Žatce na rok 2019“ v tomto znění:

Výdaje: 741-6171-6901

- 5.800.000,00 Kč (IF)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 641

+ 4.500.000,00 Kč (ul. R. Ungara)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 656

+ 300.000,00 Kč (PD - Husitské náměstí)

Výdaje: 710-2212-5171 org. 774

+ 1.000.000,00 Kč (ul. Jungmannova)
O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 08. 03. 2019

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 107/19 ze dne 18. 02. 2019 doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování
akcí schválených usnesením č. 220/18 ze dne 13. 12. 2018 „Investiční plán města Žatce na rok
2019“ v tomto znění:

Rekonstrukce komunikací v ul. Rafaela Ungara - 4.500.000,00 Kč (org.641).
Předmětem projektu je obnova povrchu komunikace, vybudování parkovacích stání, rekonstrukce
veřejného osvětlení a řešení odvodnění. Na akci je vydáno stavební povolení. V ulici proběhla
v roce 2018 rekonstrukce vodovodu.
Projektová dokumentace - rekonstrukce Husitského náměstí v Žatci - 300.000,00 Kč
(org.656).
Jedná se o obnovu povrchu komunikace, rekonstrukci veřejného osvětlení, osazení mobiliáře,
řešení odvodnění a zeleně. Součástí projektové dokumentace bude osazení podzemních
kontejnerů na tříděný odpad. Rekonstrukce je připravována v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu
a kanalizace, která by měla proběhnout v roce 2019.
Oprava komunikace ulice Jungmannova v Žatci – 1.000.000,00 Kč (org.774) - dofinancování
ZM usnesením č. 38/18 ze dne 26. 3. 2018 uvolnilo na opravu ulice Jungmannova finanční
prostředky ve výši 2.200.000,00 Kč. Cena na základě proběhlého výběrového řízení činí
2.833.820,00 Kč vč. DPH. Finanční rezerva bude použita na financování TDI, BOZP atd.
Předmětem opravy je obnova povrchu komunikace a chodníků.
Stav investičního fondu ke dni 11. 02. 2019 je 36.750.000,00 Kč.

