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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 47 
DNE: 29. 6. 2020                      JEDNACÍ ČÍSLO: 748/2020/POSSM 

 

NÁZEV: 
 

Změna plánu investic 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení změny plánu investic na rok 2017 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: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: 

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

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá:  
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 

 
 
 
 

MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu: Změna plánu investic 
 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:   2 
 
 
Popis 
V září roku 2019 byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2020 p. o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou. V tomto rozpočtu byla navržena v plánu investiční činnosti na rok 2020 částka ve výši  
1 100 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Rozpočet byl schválen Radou města dne 23. 9. 2019 
usn. 347/2019/POSSM. 
 
V květnu letošního roku jsem podal žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na nákup 
manipulační techniky. Jedná se o dva kusy elektrických zvedáků pro uživatele v hodnotě 126 892,- 
Kč. Celková cena manipulační techniky tedy činí 253 784,- Kč. Z Fondu Vysočina nám byla 
schválena dotace ve výši 177 648,- Kč.  
 
Tímto žádám o úpravu plánu investic: 
Nákup dvou elektrických zvedáků v ceně 76 136,- Kč z vlastních zdrojů organizace. 
Odpisového plánu by se navyšování částky netýkalo. Odpisy elektrických zvedáků se vejdou do 
schválené částky.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Změna plánu investic nebude mít dopad do rozpočtu města.  
 
Geneze případu 
23. 9. 2019, RM č. 22 usn. čj. 347/2019/POSSM – Rada města schvaluje rozpočet a závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2020.  
 
 
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. 
 
 



Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč) 
název investice popis fond investic PO dotace státního rozpočtu jiné zdroje 

nákup chodítka nastavitelné chodítko 120 000,00 0,00 0,00 

osobní auto osobní auto na přepravu klientů 600 000,00 200 000,00 0,00 

Vacumed likvidace odpadů 380 000,00 0,00 0,00 

CELKEM 1 100 000,00 200 000,00 0,00 

Plán oprav z vlastních zdrojů 
název opravy popis předpokládaná částka 

ostatní drobné ooravv běžné opravv majetku 265 000,00 

Ostatní drobné opravy 
Celkem 1801 --------------------------------------------" 265 000,00 

Původní



Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Plán ínvestic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč) 
název investice . popis fond investic PO dotace státního rozpočtu jiné zdroje 

nákup chodítka nastavitelné chodítko 120 000,00 0,00 0,00 

osobní auto osobní auto na přepravu klientů 600 000,00 200 000,00 0,00 

elektr. zvedák Oxford 2 ks pasivní závěsový el. zvedák 76 136,00 177 648,00 0,00 

CELKEM 796136,00 377 648,00 0,00 

Plán oprav z vlastních zdrojů 
název opravy popis předpokládaná částka 

ostatní drobné opravy běžné opravv maietku 265 000,00 

Ostatní drobné opravy 
Celkem 1801 .. --------------------------------------------.. 265 000,00 

Po změně
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