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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 24 

DNE: 21.10.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 380/2019/KMJS 

NÁZEV: 

Částečná revokace usnesení materiálu čj. 311/2019/KMJS ze dne 26.8.2019 
a odvod z investičního fondu PO do rozpočtu města 

ANOTACE: 
Revokace nařízení odvodu finančních prostředků z rezervního fondu PO KMJS do rozpočtu 
města a návrh odvodu finančních prostředků z investičního fondu PO do rozpočtu města. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání: 

- revokuje usnesení čj. 311/2019/KMJS ze dne 26. 8. 2019 v části týkající se nařízení 
odvodu finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního fondu PO 
KMJS do rozpočtu města 

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního 
fondu PO KMJS do investičního fondu PO KMJS 

- nařizuje odvod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z investičního fondu 
PO KMJS do rozpočtu města 

Starosta města: Místostarosta města: 

Tajemník  a Odbor majetkoprávní: 
správy M

Odborfin Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

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

Odbor občansko-správní a OZU: Odbor životního prostfedí: Odděleni informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum : Technická správa budov města : 

Zpracoval: Předkládá: 

Mgr. Roman Kratochvíl Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel PO 
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Popis 
Rada města na svém jednání 26. srpna 2019 nařídila PO KMJS odvod finančních prostředků 
ve výši 250 tisíc Kč na uhrazení nákladů architektonické soutěže a spoluúčasti v programu 
,,Památky 2019" z Fondu Vysočiny z rezervního fondu PO. 
PO KMJS byla však po konzultaci upozorněna auditorem ze společnosti FSG Finaudit s r. o. 
provádějící pravidelný audit v příspěvkové organizaci , že v tomto případě odvod do rozpočtu města 
není dle zákona 250/2000 Sb. možný z rezervního fondu, ale pouze přes investiční fond. 

V roce 2018 zorganizovalo město ve spolupráci s PO KMJS architektonickou soutěž na změnu 
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 činí 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 investičního 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: 

revokuje usnesení čj. 311/2019/KMJS ze dne 26. 8. 2019 v části týkající se nařízení 

odvodu finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního fondu PO KMJS do 
rozpočtu města 

schvaluje převod finančních prostředků ve výši 250 tis . Kč z rezervního fondu PO 
KMJS do investičního fondu PO KMJS 

nařizuje odvod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z investičního fondu PO 
KMJS do rozpočtu města 

Doporučení předkladatele 

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




