Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: vyrovnani (označení)

pro zasedání dne 22.2.2021

Ve věci: Finanční vyrovnání – 1.etapa sokolovny
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
- důvodovou zprávou ve věci finančního vyrovnání za provedené práce během
stavby 1.etapy sokolovny.
- potřebu schválit rozpočtové opatření č.1/2021.

II.

Schvaluje
provedení rozpočtového opatření č.1/2021.
Subjekt

Ukazatel

Operace

Částka v tis. Kč

MO Plzeň 10-Lhota

Použití Fondu
rezerv a rozvoje
MO 10

Zvýšení

222

MO Plzeň 10-Lhota

Kapitálové výdaje–
stavební investice

Zvýšení

222

III.

Závazný účel

Vícepráce
Sokolovna Lhota
RLZ
Akce kryta
prostředky FRR
MO 10

Ukládá
odboru finančnímu provést RO č. 1/2021.
termín: do 31.3.2021

Zprávu předkládá:

Hončarová

Zprávu zpracoval dne:

29.1.2021

starostka

Obsah zprávy projednán s
210222_vyrovnani
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 22.2.2021 ve věci
„Finanční vyrovnání – 1.etapa sokolovny“

1. Název problému a jeho charakteristika

Finanční vyrovnání za práce provedené během 1.etapy sokolovny, které odbor
investic odmítl realizovat a byly nutné pro provoz stavby jako takové.
2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Během stavby první části sokolovny nastaly určité problémy a také vyvstaly požadavky,
které bylo nutné řešit ihned, jelikož na tyto práce navazovaly další. Například
samostatné měření v klubovně, stavba pergoly a další. Odbor investic odmítal jakkoliv
tyto věci řešit, proto jsme vše domlouvali jako požadavky obvodu s tím, že finančně vše
dořešíme při vyúčtování energií pro stavbu. Po ukončení výběrového řízení na 2.etapu
zbylo určité množství peněz, proto jsme požádali technického náměstka, zda by nebylo
možné tuto finanční částku kompenzovat z těchto peněz. Ač to bylo prvotně přislíbeno,
díky pandemii a s ní spojeným výpadkům v daních, nebylo možné tyto peníze obdržet.
Je tedy nutné vše dořešit z peněz obvodu.
3. Předpokládaný cílový stav

Schválení rozpočtového opatření č.1/2021.
4. Navrhované varianty řešení

Není navrhováno jiné řešení.
5. Doporučená varianta řešení

Viz. návrh usnesení – bod II.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
222 000 Kč, FRR.
7. Přílohy
č. 1 – vyčíslené náklady
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