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NÁZEV: 
 

Změna plánu investic 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení změny plánu investic na rok 2016 v p. o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou 

  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá:  

 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA J Ů  



Název materiálu:         Změna plánu investic 
 
Počet stran:    1 
 
Počet příloh:   2 
 
 
Popis 
V září roku 2015 byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2016 p. o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou. V tomto rozpočtu byla navržena v plánu investiční činnosti na rok 2016 částka ve výši 410 
tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Rozpočet byl schválen Radou města dne 21.9.2015 usn. 
359/2015/PO SSm. 
 
Již delší dobu řešíme problémy s teplotou stravy v domově pro seniory. Zjišťoval jsem možná řešení 
a jako nejlepší a nejlevnější se jeví nákup transportního vozíku s možností ohřevu stravy. Současně 
nákup takového vozíku řeší problémy s nákladním výtahem, který je používán k převozu stravy. 
Tento výtah je již velice starý a používáním se průběžně prověšuje, čímž vzniká schod a pracovnice 
domova mají problém přes tento schod dostat plně naložený vozík ven z výtahu. S uzavřeným 
transportním vozíkem bude možné stravu vozit velkým lůžkovým výtahem a bude také zajištěno 
udržení teploty vydávané stravy. S tímto postupem souhlasí také KHS. Využijeme částku, s kterou 
jsme počítali na nákup elektrického zvedáku. Protože jsme v loňském roce pořídili dva kusy zvedáků 
s dotací Fondu Vysočiny, potřeba zvedáku byla již vyřešena.  
 
Tímto žádám o úpravu plánu investic: 
Nákup dvou transportních vyhřívaných vozíků v ceně do 120 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. 
Odpisového plánu by se navyšování částky netýkalo. Odpisy transportních vozíků 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.  
 

 
Návrh řešení 

 Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy. 
 

Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy. 

 Rada města po projednání neschvaluje změnu plánu investic dle přílohy. 
 

  
Doporučení předkladatele 
Ředitel p. o. doporučuje schválit změnu plánu investic dle přílohy. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválit změnu plánu investic dle přílohy. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit změnu plánu investic dle přílohy. 
 
 



Plán investiční čimrnsti na rnk 20 l 6 

nákup dlouhodobého hmotného majetku použijeme finanční prostředky z fondu 
dlouhodobého rnajetku, tvořeného odpisy tohoto rnajetku. 

Je plánovúno pořízení: 

()sobní auto ................................................... . 
elekJricki1 zvťdák ....................................................... . 

310.000,- Kč 
100.000,- Kč 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
    příspěvková organizace, IČO 43379168 

                  Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                           telefon: 566621533 
                               www.socsluzbyzdar.cz 

 

 

 

 

červenec 2016 

 

 

 

Plán investiční činnosti na rok 2016 

       

Na nákup dlouhodobého hmotného majetku použijeme finanční prostředky z fondu 

reprodukce dlouhodobého majetku, tvořeného především odpisy tohoto majetku. 

Je plánováno pořízení: 

Osobní auto …..…………………………...........……         310.000,- Kč 

Transportní vyhřívaný vozík (2 ks)  ............................         120.000,- Kč                                                                 

 


