DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Rozpočtové opatření rozpočtu OZS – správa domů pro rok 2018.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Kulturní dům Peklo se nachází na adrese Pobřežní 10, Plzeň. Kromě koncertů je kulturní dům
využíván víceúčelově. Konají se zde také například semináře, maturitní plesy, konference a
řada dalších společenských akcí.
Dle revize elektrického zařízení je stávající diesel agregát, zajišťující dodávku el. proudu pro
nouzové osvětlení budovy KD Peklo, již nefunkční.
Vzhledem k tomu byl vznesen požadavek na zakoupení funkčního záložního diesel agregátu,
který je podmínkou pro splnění požární ochrany a bezproblémového fungování nouzového
osvětlení v KD Peklo. V současné době je KD Peklo ve výpůjčce společnosti Plzeň 2015,
zapsaný ústav.
Protože se jedná o provozní výdaj, je třeba provést rozpočtové opatření.
Dle cenové nabídky by výdaje na instalaci funkčního diesel agregátu měli činit 98 tis. Kč
včetně DPH.
3. Předpokládaný cílový stav
Rozpočtové opatření vedoucí ke zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu
OZS – správa domů a souvztažnému snížení kapitálových výdajů – stavební investice
rozpočtu OZS – správa domů pro rok 2018.
4. Navrhované varianty řešení
Navrhována je pouze jedna varianta.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. návrhu usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Finanční prostředky jsou alokovány v kapitálovém rozpočtu OZS – správa domů. Po realizaci
rozpočtového opatření bude kryto z provozních výdajů – rozpočet OZS – správa domů pro
rok 2018.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz ukládací část návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisejí
Usnesení RMP č. 20 ze dne 18. 1. 2018.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.

10. Přílohy
Příloha č. 1 - Žádost o výměnu dieselagregátu
Příloha č. 2 – Usnesení RMP č. 20 ze dne 18.1.2018.

