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MĚSTSKÝ OBVOD 

ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV 

ZASTUPITELSTVO 

MĚSTSKÉHO OBVODU 

 

Materiál pro jednání ZMO dne: 26.6.2019   Jednání číslo:  5 

 

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: 

3.2 2 ☒ ANO / ☐ NE 2 

 

Název materiálu: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření (převod mezi akcemi DH Truhlářova/hřiště Svádov) 

 

 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička ______________________________ 

 tajemník podpis 

 

Zpracovatel/ka: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička ______________________________ 

 tajemník podpis 

 

Konzultováno s: Ing. Pavlínou Horníkovou ______________________________ 

 vedoucí FO podpis 

 

 Martinou Čechovou ______________________________ 

 vedoucí OPISH podpis 

 

 

 

Dopad na rozpočet ☒ ANO / ☐ NE / finanční krytí: 

- převod finančních prostředků v rámci účelových dotací MmÚL 
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1. Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 26. 6. 2019 

 

schvaluje 
rozpočtové opatření do rozpočtu 2019 v tomto znění: 

 

snížení v příjmové části (přijaté transfery): 

PPR503/H000097 Investiční dotace MmÚL (Generální rekonstrukce DH Truhlářova) 

     odd§. 0000 pol. 4221    1.075.000,- Kč 

snížení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000098 Generální rekonstrukce DH Truhlářova (dotace MmÚL) 

     odd§. 3421 pol. 6121 ÚZ _05_0405  1.075.000,- Kč 

 

navýšení v příjmové části (přijaté transfery): 

PPR502/H000269 Převody mezi SM a MO Střekov (dotace na provoz) 

     odd§. 6330 pol. 4137    1.075.000,- Kč 

navýšení ve výdajové části (OPISH): 

PPR511/H000096 Výměna povrchu hřiště ve Svádově (dotace MmÚL)  

     odd§. 3421 pol. 5171 ÚZ _05_0406  1.075.000,- Kč 

 

s účinností ke dni schválení změny účelu dotace v Radě města Ústí nad Labem na základě žádosti ze dne 

14. 6. 2019. 

 

2. Jednání o majetku MO Střekov: 
 

 ☒ NE 

 ☐ ANO, doplňující informace níže. 

 

 

3. Důvodová zpráva: 
 

Městský obvod ÚL – Střekov obdržel v letošním roce na opravy hřišť účelové finanční prostředky od 

Magistrátu města Ústí nad Labem: 

1. Výměna povrchu hřiště ve Svádově (neinvestiční dotace) ve výši 1.075.000,- Kč 

2. Generální rekonstrukce dětského hřiště Truhlářova (investiční dotace) ve výši 1.075.000,- Kč 

 

V současné době je zpracována projektová dokumentace na opravu hřiště ve Svádově a z této dokumentace 

vyplývá předpokládaná cena cca 2 mil. Kč. Takto razantní navýšení ceny je způsobeno zvoleným druhem 

povrchu hřiště. Akrylátový povrch je zde v předpokládané ceně 800,- Kč/m2 při ploše 648m2. Jen tato 

položka v rozpočtu celé akce tvoří cca 0,5 mil. Kč. Původně předpokládaná cena se tak výrazně navyšuje. 

 

Aby mohla být oprava hřiště ve Svádově v letošním roce realizována, bylo rozhodnuto RMO Střekov 

o převodu finančních prostředků v rámci dotací MmÚL (viz přiložené usnesení). Pokud by nebyly finanční 

prostředky převedeny, hrozí nejen časové prodlení, ale i situace, kdy nebude realizována ani jedna z výše 

uvedených akcí. Oprava DH Truhlářova by byla realizována v příštím roce, na základě žádosti o dotační 

finanční prostředky (magistrát nebo externí dotační titul). 

 

Přílohy: 

1. Usnesení RMO Střekov ze dne 12. 6. 2019. 

2. Žádost o změnu účelu dotace MmÚL. 
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13. schůze RMO Střekov dne 12. 6. 2019 

 

 

 

Usnesení č.: 219/13R/19 

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 12. 6. 2019  

 

A) bere na vědomí 

 informaci o zpracované Projektové dokumentace „Revitalizace herní plochy na p. p. č. 911 v k. ú. 

 Svádov“. 

 

B) schvaluje 

záměr realizace „Revitalizace herní plochy na p. p. č. 911 v k. ú. Svádov“ dle zpracované projektové 

dokumentace. 

 

C) schvaluje 

podání žádosti Radě města Ústí nad Labem o převod finančních prostředků v rámci poskytnutých 

dotací MmÚL, a to z akce „Generální rekonstrukce DH Truhlářova“ na akci „Výměna povrchu 

hřiště Svádov“ k projednání v Radě města dne 1. 7. 2019. 

 

 
 

 

 

 
 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička 

tajemník ÚMO Střekov 



 

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 

Národního odboje 794/15 

400 03 Ústí nad Labem 
 

Mgr. Pavel Peterka 

místostarosta 

Telefonní ústředna: +420 475 273 910         IČ: 00081531 
Identifikátor datové schránky: sbzbn22         DIČ: CZ00081531 

E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz      www.strekov.cz 
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Č.j.: OS/KT/1997/2019/PribH 

Ústí nad Labem, 14. 6. 2019 

 

Žádost o změnu účelu dotace MmÚL 

 

Vážený pane primátore, vážení členové Rady města, 

usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 155/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 byly našemu městskému obvodu 

přiděleny mimo jiné finanční prostředky (dotace) na realizaci těchto akcí: 

1. Výměna povrchu hřiště ve Svádově (neinvestiční dotace) ve výši 1.075.000,- Kč 

2. Generální rekonstrukce dětského hřiště Truhlářova (investiční dotace) ve výši 1.075.000,- Kč 

V současné době proběhlo zpracování projektové dokumentace na akci „Výměna povrchu hřiště ve 

Svádově“ a z této dokumentace však vyplynula cena opravy ve výši cca 2 mil. Kč. Toto navýšení je 

způsobeno tím, že jen cena akrylátového povrchu hřiště činí 800,- Kč/m2 bez DPH při ploše 648m2. 

Způsob provedení výměny a typ povrchu hřiště ve Svádově byl zvolen na základě požadavku Osadního 

výboru Svádov, který od samého začátku přípravy projektu spolupracuje s ÚMO Střekov a tuto akci 

projednává v rámci svých jednání. 

Jelikož dle výše uvedeného je cena za realizaci opravy hřiště ve Svádově vyšší než dotace přidělená 

magistrátem (na tuto akci), byla tato záležitost předložena k projednání RMO Střekov dne 12. 6. 2019. Na 

této schůzi se členové rady jednohlasně shodli na tom, že preferují, aby tato rekonstrukce byla provedena 

kompletně v tomto roce dle parametrů předložené projektové dokumentace. 

Dovolujeme si tedy požádat o změnu přidělených dotačních finančních prostředků magistrátu, a to tak, že 

by v letošním roce nebyla realizována akce „Generální rekonstrukce DH Truhlářova“ a tyto prostředky by 

byly použity na opravu hřiště ve Svádově. 

Tzn. zrušit investiční dotaci „Generální rekonstrukce DH Truhlářova“ ve výši 1,075 mil. Kč a tyto 

prostředky převést na akci „Výměna povrchu hřiště ve Svádově“, kde by bylo tedy celkem 2,15 mil. Kč. 

Dovolujeme si zdvořile požádat o projednání této věci v Radě města dne 1. 7. 2019 s ohledem na případné 

co nejbližší zahájení realizace opravy tak, aby byla dokončena v tomto roce. 

Děkuji, 

 

 

Mgr. Ing. Pavel Nedvědický 

primátor 

statutární město Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem 

 

Kopie: Členové Rady města Ústí nad Labem 

 


