MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor finanční

Zpracoval:

Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu:

Rozpočtová opatření

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
A. Plat koordinátora dopravní problematiky
a) odd.§ 6171 pol. 5011 orj 15 org 91 00000 000000
b) odd.§ 6171 pol. 5031 orj 15 org 91 00000 000000
c) odd.§ 6171 pol. 5032 orj 15 org 91 00000 000000
d) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) výdaje na platy - koordinátor dopravní problematiky
ad b) výdaje na sociální pojištění
ad c) výdaje na zdravotní pojištění
ad d) snížení rezervy

+ 385.000 Kč
+ 97.000 Kč
+ 35.000 Kč
- 517.000 Kč

B. Dotace pro Městská kulturní zařízení na regionální funkce
a)
pol. 4122 ÚZ 00160 orj 03 org 70 00000 00 0300
b) odd.§ 3392 pol. 5336 ÚZ 00160 orj 03 org 20 00000 00 0300
ad a) příjem dotace
ad b) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci

+ 691.135 Kč
+ 691.135 Kč

C. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
a)
pol. 4122 orj. 15 org. 70 00000 00 0380 UZ 13305 + 17.897.000 Kč
b) odd.§ 4357 pol. 5336 orj. 06 org. 20 00000 00 0380 UZ 13305 + 17.897.000 Kč
ad a) příjem dotace od Olomouckého kraje pro Domov seniorů Hranice
ad b) transfer dotace Domovu seniorů Hranice
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Důvodová zpráva:
A. Plat koordinátora dopravní problematiky
Rada města na svém jednání dne 27.02.2018, usn. č. 2164/2018-RM 70, rozhodla o zřízení
jednoho neúřednického funkčního místa na Odboru rozvoje města, Oddělení strategického
rozvoje - koordinátor dopravní problematiky a to s účinností od 01.03.2018.
V rozpočtu na rok 2018 nejsou na toto funkční místo schváleny finanční prostředky a z toho
důvodu je předkládán tento materiál.
Pracovní náplň funkčního místa koordinátor dopravní problematiky:
Koncepční a strategické projekty a rozhodnutí
•
Spolupráce na přípravě městských investic z hlediska dopravy.
•
Spolupráce na dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém plánování z hlediska
dopravy.
•
Spolupráce na koncepčních řešeních v oblasti bezpečnosti dopravy (např. aplikace
světelných křižovatek, retardérů, omezujících opatření, apod.)
•
Příprava koncepčních dokumentů města v oblasti dopravy (plán udržitelné mobility,
plán rozvoje cyklodopravy, plán bezbariérových veřejných prostranství, koncepce parkování
ve městě, další analytické materiály apod.)
•
Zastupování města při koncepčních jednáních s provozovateli neměstské hromadné
dopravy (Krajský úřad, České dráhy, apod.)
•
Zastupování města při koncepčních jednáních s orgány ovlivňující regionální a
tranzitní silniční dopravu (Krajský úřad, ŘSD apod.)
•
Příprava a aplikace koncepce MHD.
•
Spolupráce na koordinaci dopravních staveb a opatření s dalšími rezorty (např.
ochranou ovzduší).
•
Podíl na přípravě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
města z hlediska dopravy.
•
Obousměrná komunikace s veřejností a zapojení veřejnosti do dopravní strategie
města
Provozní činnosti
•
Vyjádření k důležitým soukromým stavbám a záměrům ve městě.
•
Vyjádření k regionálním a celostátním dopravním koncepcím koncepcí (silniční sít,
cyklostezky apod.) z hlediska dopravy ve městě.
•
Průběžná kontrola funkčnosti MHD a regionální dopravy a návrhy na její úpravy.
•
Spolupráce na aplikace koncepcí města v oblasti dopravy na jednotlivé investiční
akce (Komunikace, parkovací domy, cyklostezky, zastávky MHD, apod.)
•
Spolupráce na realizaci městských investic z hlediska dopravy (Pozemní stavby,
které mohou mít vliv na dopravní koncepci města).
•
Vedení investičních akcí v oblasti dopravy (typicky nové dopravní stavby; po dohodě
s oddělením investic)
•
Analytická činnost v oblasti dopravy (jednorázové podklady pro strategická rozhodnutí
vedení města).
•
Komunikační strategie v oblast dopravy
B. Dotace pro Městská kulturní zařízení na regionální funkce
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje a smlouvy o poskytnutí dotace byla
na účet města připsána účelová neinvestiční dotace ve výši 691.135 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny pro Městská kulturní zařízení Hranice na zajištění plnění
regionálních funkcí v roce 2018.
Z důvodu zamezení prodlevy převodu finančních prostředků ve vztahu k jinému rozpočtu
(příspěvková organizace) předkládáme zastupitelstvu města rozpočtové opatření bez
předchozího projednání v Radě města
C. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
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Na základě smlouvy uzavřené mezi Olomouckým krajem a Domovem seniorů Hranice byla
Domovu seniorů přiznána účelová dotace ve výši 17.897.000 Kč na zajištění sociálních
služeb na území Olomouckého kraje v roce 201. Účelová dotace je poskytována příjemci dle
platné legislativy prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, to ve dvou splátkách, které jsou
Olomouckým krajem zaslány na účet města Hranic. Následně jsou tyto částky formou
transferu poukázány na účet Domova seniorů Hranice.
Z důvodu zamezení prodlevy převodu finančních prostředků ve vztahu k jinému rozpočtu
(příspěvková organizace) předkládáme zastupitelstvu města rozpočtové opatření bez
předchozího projednání v Radě města

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Rada města

13. 3. 2018

doporučuje schválit

Finanční výbor

19. 3. 2018

stanovisko bude sděleno na
jednání ZM

Přílohy:
Bez příloh
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Výsledek

