DŮVO DOVÁ

ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Rozpočtové opatření spočívající přijetí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do
rozpočtu KŘTÚ – SVS – komunikace a KŘTÚ – SVS – koncepce dopravního
inženýrství, včetně zařazení souvisejících investičních akcí.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením ZMO Plzeň 4 č. 10 ze dne 27. 2. 2014 byl schválen účelový převod
finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 ve výši 8 530 tis. Kč do rozpočtu MMP s
určením pro KŘTÚ – SVS.
Jedná se o část stavebních nákladů na realizaci akce „Stavební úpravy Partyzánská“,
která byla do rozpočtu KŘTÚ – SVS – komunikace již zařazena usnesením ZMP č. 613
ze dne 12. 12. 2013. Při schvalování této akce byla předpokládána finanční spoluúčast
MO 4. Rozpočtové náklady byly 5 mil. Kč (odhad ze zpracovaných stupňů
dokumentace), skutečná cena vzejde z výběrového řízení, které proběhne v termínu 0508/2014. Podíl MO 4 činí 2 000 tis. Kč.
Dále se jedná o finanční prostředky na opravu chodníků (seznam je uveden v příloze
č. 2 podkladových materiálů) na území MO Plzeň 4 dle odsouhlasených priorit.
Realizace těchto oprav byla dohodnuta v rámci projednání plánu oprav s vedením MO
Plzeň 4 a je vyčíslena na 6 000 tis. Kč.
Další převáděné finanční prostředky z MO Plzeň 4 jsou určeny na realizaci akce
„Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň, ul. Staniční“, kterou je třeba zavést do jmenovitého
seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS – komunikace. Odhad
nákladů dle zpracované studie MO 4 je 460 tis. Kč.
Dále se převod týká finančních prostředků určených na realizaci akce „Informační radar
v ulici K Fořtovně“, kterou je třeba zavést do jmenovitého seznamu stavebních
investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS – koncepce dopravního inženýrství. Náklady
na osazení radaru jsou do 70 tis. Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Rozpočtové opatření spočívající v přijetí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4
do rozpočtu KŘTÚ – SVS – komunikace na realizaci oprav chodníků a na realizaci
investičních akcí „Stavební úpravy Partyzánská“ a „Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň,
ul. Staniční“ a dále do rozpočtu KŘTÚ – SVS – koncepce dopravního inženýrství na
realizaci investiční akce „Informační radar v ulici K Fořtovně“. Zařazení nových
souvisejících akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu
KŘTÚ – SVS – komunikace a KŘTÚ – SVS – koncepce dopravního inženýrství.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Viz. bod. II. tohoto usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Financování provozních nákladů a investičních akcí bude kryto přijetím finančních
prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz. návrh usnesení - ukládací část.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí
ZMO Plzeň 4 č. 10 ze dne 27. 2. 2014
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nešetří se.
10. Přílohy
1.
2.
3.

Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 10 ze dne 27. 2. 2014
Požadavky MO Plzeň 4 na opravy komunikací pro rok 2014
Jmenovitý seznam stavebních a nestavebních inv. akcí dotčených rozpočtů KŘTÚ SVS
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