Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
-----------------------------rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová
usnesením č. 39/914.) dne 3.6.2020 Rada městského obvodu Hrabová
schválila
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 8, kterým se:
zvýší
kapitálové výdaje
§ 3632, pol. 6121, org. 2100005
o
450 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5169, org. 2

o

450 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Usnesením č. 34/838 ze dne 25. 3. 2020 vzala rada městského obvodu a usnesením č. 12/141
ze dne 6. 5. 2020 vzalo zastupitelstvo na vědomí informaci o poskytnutí investičního transferu
na rekonstrukci hřbitova na základě usnesení rady města č. 03501/RM1822/51 ze dne 17. 3.
2020 o přidělení prostředků na rekonstrukci hřbitovů městských obvodů, kdy městskému
obvodu Hrabová bylo přiděleno 3 485 tis. Kč.
Dne 28.4.2020 nám bylo doručeno sdělení z MMO OŽP o poskytnutí účelového investičního
transferu z rozpočtu městy Ostravy na výše uvedenou stavbu s podmínkou minimální
spoluúčasti městského obvodu ve výši 10% z celkových nákladů projektu. Což je v našem
případě 348 500,00 Kč. V žádosti o rozpočtové opatření jsou odhadnuty náklady na výkon
autorského dozoru vč. úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby. Do 30.9.2020 je
naší povinností zaslat dokumentaci projektu spolu s rozpočtem nákladů na Magistrát města
Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.
Na I. etapu rozšíření hřbitova je zpracovaná PD pro provádění stavby a rozpočtované náklady
činí 11 610 tis. Kč a jsou v ní zahrnuty: příprava území, pěší komunikace, parkoviště a
dopravní řešení, drenážní kanalizační systém pro odvádění přebytečných dešťových vod
z kosterních hrobů, kanalizační systém a retenční nádrže, rozšíření veřejného osvětlení,
oplocení, sadové a terénní úpravy, přemístění památníku obětí 2. světové války – viz. příloha.
Rozdíl mezi poskytnutým investičním transferem a odhadem nákladů je možno dofinancovat
z §3745,5169 kdy jsme na tuto položku získali na základě žádosti dotaci z Fondu životního
prostředí ve výši 1 412 tis. Kč, tímto došlo k úspoře vlastních prostředků.

