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NÁVRH USNESENÍ 
Rada města po projednání: 
 

- schvaluje změnu plánu investic na rok 2015 pro p. o. Sociální služby města Žďár 
nad Sázavou 
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Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 
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Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Zpracoval: Mgr. Václav Šerák 
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Název materiálu: Žádost o změnu plánu investic 
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Popis 
V září roku 2014 byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2015 p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou. V tomto rozpočtu byla navržena v plánu investiční činnosti na rok 2015 částka ve výši 380 
tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Tento rozpočet byl schválen Radou města dne 15. 9. 2014 usn. 
1408/2014/p. o. SSm. 
 
V květnu 2015 vyhlásil Kraj Vysočina výzvu pro dotační program Fond Vysočiny na nákup 
investičního vybavení pro registrované poskytovatele sociálních služeb. Předložili jsme projekt na 
nákup dvou elektrických zvedáků pro naše uživatele a projekt byl podpořen částkou ve výši 60% 
pořizovacích nákladů. Vzhledem k tomu, že cenová nabídka je časově omezená do konce roku 
2015, jsme se rozhodli, že nákup zvedáků realizujeme ještě v letošním roce.  
 
Současně došlo při nákupu myčky nádobí k úspoře 27 tis. Kč oproti předpokladu. 
 
Tímto žádám o úpravu plánu investic: 
Navýšení položky plánu investic o 140 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. 
Odpisového plánu by se navyšování částky netýkalo. Odpisy elektrických zvedáků se vejdou do 
schválené částky.  
 
Geneze případu 
- 15. 9. 2014, RM č. 96 usn. čj. 1408/2014/p. o. SSm – Rada města schvaluje rozpočet a závazné 

ukazatele rozpočtu na rok 2015.  
 
 

Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání: 
 
- schvaluje změnu plánu investic na rok 2015 pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou   
 

- neschvaluje změnu plánu investic na rok 2015 pro p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou 
 

Rada města po projednání: 
- schvaluje změnu plánu investic na rok 2015 pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou   
 
Doporučení předkladatele 
Ředitel p. o. doporučuje změnu plánu investic na rok 2015 pro p.o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou. 
 
Stanoviska odborů: 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 
Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 
Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrženém znění. 
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Plán investiční činnosti na rok 2015

      
Na nákup dlouhodobého hmotného majetku  použijeme finanční prostředky z fondu 
reprodukce dlouhodobého majetku, tvořeného především odpisy tohoto majetku.

Je plánováno pořízení :

Průmyslová pračka …..………………………….….................……         200.000,- Kč
( je více prádla – praní prádla ze Seniorpenzionu Fit, úsporný režim nového spotřebiče)
myčka nádobí ………………………………………………………       80.000,- Kč
elektr. zvedák …................................................................................        100.000,- Kč
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Plán investiční činnosti na rok 2015 - úprava

      
Na nákup dlouhodobého hmotného majetku  použijeme finanční prostředky z fondu 
reprodukce dlouhodobého majetku, tvořeného především odpisy tohoto majetku.

Je plánováno pořízení:

Průmyslová pračka …..………………………….….................……        200.000,- Kč
(je více prádla – praní prádla ze Seniorpenzionu Fit, úsporný režim nového spotřebiče)
myčka nádobí ………………………………………………………          53.000,- Kč
elektr. zvedák …................................................................................          99.000,- Kč
elektr. zvedák …................................................................................          84.000,- Kč
elektr. zvedák …................................................................................          84.000,- Kč              
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