Zastupitelstvo města Břeclavi
Materiál k bodu č.

27. zasedání konané dne 11. 6. 2014
6.34
programu:

Zařazení nové investiční akce do investičních akcí
města na rok 2014
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Projednáno:
Rada města Břeclavi projednala materiál na své 90. schůzi dne 28. 5. 2014 a usnesením
č. R/90/14/51 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e zařazení investiční akce „Výměna kuchyňského nákladního výtahu“
v příspěvkové organizaci Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, Břeclav 3
v předpokládané hodnotě 1 mil. Kč s DPH do investičních akcí města na rok 2014.
Zpracoval:

Právní garance:

Mgr. Zdeněk Janíček
vedoucí odboru sociálních věcí

JUDr. Roland Vlašic
odbor kanceláře tajemníka

Předkládá:

Rada města Břeclavi
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta města
Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Ing. Jana Šupová
vedoucí odboru rozvoje a
správy

Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí ekonomického odboru

Osoba odpovědná za
zpracovaný materiál:

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
Odbor sociálních věcí předkládá Zastupitelstvu města Břeclavi ke schválení žádost Domova
seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, Břeclav 3 o zařazení nové investiční akce „Výměna
kuchyňského nákladního výtahu“ v příspěvkové organizaci Domov seniorů Břeclav
v předpokládané hodnotě 1 mil. Kč s DPH do investičních akcí města na rok 2014. Výměna
kuchyňského nákladního výtahu v tomto zařízení je v havarijním stavu a již více než rok
požadována revizním technikem. V roce 2013 nebylo možné tuto investici provést z důvodu
nedostatku finančních prostředků. Příspěvková organizace si nechala vyhotovit v roce 2013
dvě cenové nabídky Otisem a.s. Břeclav – požadováno 950 tis. Kč s DPH a Výtahy
Brumovice 510 tis. Kč bez DPH. V zájmu zajištění provozu kuchyně navrhl odbor rozvoje a
správy zahájení výběrového řízení na dodavatele již nyní, pokud ještě výtah funguje.
Finanční prostředky budou z investičního fondu příspěvkové organizace převedeny formou
odvodu zřizovateli a to ve výši 1 mil. Kč.
Dle stanovených postupů navrhuje OSV, aby výběrové řízení na investiční akci „Výměna
kuchyňského nákladního výtahu“ zajistil odbor rozvoje a správy MěÚ Břeclav.

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:
1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014:
1 mil. Kč včetně DPH
2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 50:
NE
3. Bude provedena změna rozpočtu - odvod z investičního fondu z Domova seniorů Břeclav
bude zařazen do příjmu ORJ 20 ke krytí výdajů výše uvedené akce

Stanovisko odborů:
Odbor sociálních věcí, ekonomický odbor a odbor rozvoje a správy doporučují materiál ke
schválení.

