
Z P R Á V A 
 

Pro jednání Rady města Prachatice, které se koná dne 3.6. 2016 

 

K bodu: Rozpočtová opatření /2016 

 

Zprávu zpracoval: Ing. Antonín Jurčo, vedoucí odboru SSRR 

 

Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Rozpočtové opatření č. 49 

 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Dopravní průzkum v souvislosti se záměrem  úprav Malého náměstí 

 

Navýšení výdajů na § 2219, pol. 6121, ORG 1518 177 090,- Kč 

Krytí: 

Ponížení výdajů na § 3635, pol. 6121 (Územní plánování - příprava projektů) 177 090,- Kč 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 182/2016 ze dne 20.01.2016  schválilo vypracování dopravního 

průzkumu na komunikacích na území města Prachatice ve vztahu k projektům „Úprava Malého náměstí“ a 

„Přeložka silnice II/141 v úseku Těšovice – Prachatice“ a uložilo odboru SSRR ve spolupráci s odborem 

KSD MěÚ zajistit vypracování uvedeného dopravního průzkumu. 

 

Z  výběrového řízení provedeného v únoru – březnu 2016 (podána jedna nabídka) vzešla tato cena 

dopravního průzkumu: 

- v souvislosti se záměrem úprav Malého náměstí 738 100 Kč 

- v souvislosti se záměrem přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice – 

Prachatice 

           

 592 900 Kč 

Celkem 1 331 000 Kč 

 

Rada města svým usnesením č. 1145/2016 ze dne 30.3.2016 schválila zrušení výběrového řízení a zveřejnění 

nové výzvy. 

 

Z následně provedeného výběrového řízení (podány tři nabídky) vzešla tato cena dopravního průzkumu: 

- v souvislosti se záměrem úprav Malého náměstí 277 090 Kč 

- v souvislosti se záměrem přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice – 

Prachatice 

           

 205 700 Kč 

Celkem 482 790 Kč 

 

V rozpočtu města již je schválena částka 180 000 Kč obecně na úhradu výdajů souvisejících s přípravou 

úprav Malého náměstí v Prachaticích – rozpočtové opatření č. 8 ze dne 30.3.2016. V rámci odůvodnění 

rozpočtového opatření č. 8 se jednalo o tyto předpoklady plateb: 

- 40 000 Kč měření hluku a vibrací z automobilové dopravy na silnici III/14130 na Malém náměstí 

(konečná cena dle potvrzené objednávky), již zaplaceno, 

- 140 000 Kč dopravní průzkum podle tehdejšího odhadu před provedením výběrového řízení, dosud 

nečerpáno. 

 

Na základě opakovaného výběrového řízení na zpracovatele dopravního průzkumu a v rámci něj podané 

nejnižší cenové nabídky se proto navrhuje zařazení příslušných částek na odpovídající paragrafy a položky 

rozpočtu města s krytím převodem z paragrafu územní plánování a položky, na které jsou obecně alokovány 

prostředky na projekty. Z výše zmíněné částky 140 000 Kč již zohledněné v rozpočtovém opatření č. 8 je na 



dopravní průzkum navrženo využít 100 000 Kč. Zbývajících 40 000 Kč je uvažováno využít na podklady 

související s posouzením možnosti využít při hodnocení hluku ze silničního provozu na silnici III/14130 na 

Malém náměstí tzv. „starou hlukovou zátěž“. Výdaje navrženého RO budou vedeny pod odpovědnostním 

místem 3 (Ing. Jurčo). 


