
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žd'ár nad Sázavou 
Havlíčkovo nám. 5, 591 01 Žd'ár nad Sázavou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 20 

DNE: 26. 8. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 311/2019/KMJS 

NÁZEV: 

Rozpočtové opatření č. 4 PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou 
a odvod z rezervního fondu PO do rozpočtu města 

ANOTACE: 
Návrh rozpočtového opatření č. 4 přesunem finančních prostředků z rozpočtu PO do rezervního 
fondu a návrh odvodu finančních prostředků z rezervního fondu PO do rozpočtu města . 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání: 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 4 PO KMJS dle předloženého návrhu 
- nařizuje odvod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního fondu 

PO KMJS do rozpočtu města 

Starosta města: Místostarosta města: Mís  

Tajemník ~ěU, Use~ tajemníka a 
správy M

Odbor majetkoprávní: Odbol komunálních slbžeb: 

Odbor fi Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební/ Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správnl a OŽU: Odbor životního prostředí : Odděleni informatiky: 

Odd. fin . kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení : 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: 

 Mgr. Roman  Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel PO 



Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 4 PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad 
Sázavou a odvod z rezervního fondu PO do rozpočtu města 

Počet stran: 2 
Počet příloh : 1 

Popis 
PO KMJS si rozpočtovým opatřením č. 1 schváleným v Radě města 28. 1. 2019 Uednací číslo 
91 /2019/KMJS) převedla do rozpočtu organizace ze svého rezervního fondu 250 tisíc Kč na 
realizaci architektonické soutěže na úpravy interiéru knihovny. Dohoda mezi zřizovatelem a PO je 
taková, že soutěž je vyhlášená městem , příspěvková organizace odvodem do rozpočtu města 
pokryje výdaje s ní spojené v předpokládané výši cca 200 tisíc Kč . 

Z uvedeného odvodu bude dále hrazena spoluúčast v programu „Památky 2019" z Fondu 
Vysočiny. 

PO KMJS prostřednictvím Města žádala o dotaci z Fondu Vysočiny z programu „Památky 2019" na 
zpracování stavebně historického průzkumu Čechova domu, díky kterému v dalších letech bude 
možno žádat již o konkrétní dotace na případné rekonstrukce a opravy Čechova domu z Fondu. 
Žádost byla úspěšná, dotace čin í 45,94% z celkové částky 84 700,- Kč. Náklady na spoluúčast se 
zavázala uhradit PO KMJS tak, aby městu nevznikly žádné náklady. 

Návrh realizace: 
Rada města nařizuje PO KMJS odvod částky 250 tisíc Kč z rezervního fondu organizace do 
rozpočtu města. Finanční prostředky budou poté použity na: 

úhradu nákladů na architektonickou soutěž (uhrazení nákladů za vypracování nabídek 
dvěma soutěžícím 2 x 15 000,- Kč, vysoutěžená cena 145 200,- Kč , případné vícepráce dle 
uzavřené smlouvy s vítězem soutěže) 
úhradu spoluúčasti na realizaci stavebně historického průzkumu Čechova domu dotované 
Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny (spoluúčast činí 45 791 ,- Kč) 

Dopad do rozpočtu města 
Výsledný dopad do rozpočtu města je nulový. Přes rozpočet města budou pouze uhrazeny 
závazky, které však nařízeným odvodem uhradí PO KMJS. 

Návrh usnesení: 
Rada města po projednání: 

schvaluje rozpočtové opatření č . 4 PO KMJS dle předloženého návrhu 
nařizuje odvod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního fondu PO KMJS do 
rozpočtu města 

Doporučení předkladatele 
Ředitel PO KMJS Žďár nad Sázavou doporučuje schválit materiál v předloženém znění. 



Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č. 4 

2019 UR RO č.4 UR 

Náklady V tis Kč 10689 11041 -250 10791 
Platy a povinné pojistné 

(+FKSP + stravné) 7794 7814 o 7814 
Nákup materiálu 1340 1340,5 o 1340,5 
Úroky a ost. Finanční 

výdaje 56 56 o 56 
Nákup vody, paliv a 

energií 606 606 o 606 
Nákup služeb 640 885 -250 635 
Daně a poplatky 2 2 o 2 
Pořízení majetku 35 30 o 30 
Ostatní výdaje o o o o 
Opravy 35 134 o 134 
Odpisy 145 145 o 145 
Odpisy pohledávek o o o o 
Cestovné 25 17 o 17 
Reprefond 11 11,5 o 11,5 

Výnosy V tis Kč 10689 11041 -250 10791 
Příspěvek od zřizovatele 8155 8155 o 8155 
Příjmy z krajského 

rozpočtu ( ÚRF) 1816 1816 o 1816 
Výnosy z prodeje služeb, 

tržby 680 680 o 680 
Grant MK 20 22 o 22 
Odpisy z transferu 82 82 o 82 
Ostatní příjmy 18 18 o 18 
Čerpání fondu o 350 -250 100 




