
Žádost o navýšení dotace a rozšíření položek účelu použit

Tímto předkládáme výše zmíněnou žádost s vysvětlením.

Doplnění, které jsme podaly k projednání naší žádost o navýšení, nebylo úplné, protože jsme stále

neměly kalkulaci frmy, která bude dodělávat terénní úpravy, výsev trávníku, opracovávat dřevo a

další práce. Nyní již máme všechny položky naceněné.

K dnešnímu  dni  522.222,-  Kč  k proinvestování.  249.000,-Kč  pošle  SMO  jako  3.  část,  

celkem k dispozici  771.222,-Kč.

Položky z původního rozpočtu k zaplacení: 714.580,-Kč (viz seznam A)

Úspora: 56.642,-Kč

Co není v původním rozpočtu a chtěly bychom zaplatt: 164.571,-Kč (viz seznam B)

Položky navíc můžeme hradit z část naší úspory 5í.í42,-Kč. 

Chybí 107.929,-Kč. 

Připouštíme, že 30.000,-Kč pro hasiče nebude nutných, pokud se s nimi domluví třeba za pomoci

našeho pana starosty, že dostávají roční příspěvek a péči o altán by mohli provádět v  rámci tohoto

příspěvku a také četnost zalévání nemusí být tak vysoká vzhledem k tomu, že altánek je blízko potoka

a celkově je tato oblast spíše vlhčí, než suchá.

Zbývá  tedy  77.929,-Kč.  Podotýkáme,  že  nepočítáme  s žádnou  rezervou.  Proto  bychom  velmi

ocenily, kdybychom mohly žádat o částku 90.000,-Kč. 

Snažíme se také oslovovat ostravské frmy (kontakt s frmou Brrembo, Arrceloriital Osstrava a.s.,

kdy čekáme na jejich vyjádření; oslovení pana senátora Ing. Zdeňka Nytra, který chce být velmi

nápomocný).



seznam A

(kalkulace - můžeme na vyžádání předložit k nahlédnutí))

PARKSERVIS Mareš s.r.o. 137.253,-Kč

Novos NJ, s.r.o. 273.000,-Kč

NAPLOT.CZ (vrbová zástěna) 21.327,-Kč

Hybaj s.r.o. 12í.000,-Kč

HRAS - svět deskových her a hlavolamů 80.000,-Kč

Budky pro ptáky 20.000,-Kč

Krmítka pro ptáky 2.000,-Kč

Tisk – stojany 10.000,-Kč

Autorský dozor 10.000,-Kč

Technický dozor 35.000,-Kč

Celkem 714.580,-Kč

seznam B

Oshniště 4.047,-Kč (myšlenka pana starosty)

Vodní hra – vsakovací jáma í.008,-Kč (rada od stavební frmy, aby se netvořilo při hrách bahno)

Keře 15.301,-Kč

Kůly  (bylo nutné koupit nové kůly od Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o., protože původní

z ořezů stromů si lidé rozkradli na topení) 2.795,-Kč

Hasiči (pokud by mohli zalévání altánu a plnění vaků provádět v rámci roční dotace, kterou dostávají

od obvodu Hrabová, bylo by to skvělé) 30.000,-Kč

Dětský mobiliář 11.798,-Kč

Lavičky s opěradly í0.500,-Kč (lidé z okolí  se ozývají  a prosí o opěradla, také pro starší lidi,  ať se

mohou opřít)

Upevnění herních prvků prot vandalismu 10.000,-Kč

ilýnský kámen  na místo kamenné plastky ze sochařského sympozia (původní plastka 10.000,-Kč,

mlýnský kámen 34.122k,-Kč) 24.122,-Kč (rozdíl, který je navíc)

Celkem za položky navíc) 1í4.571,-Kč



Nebylo v     původním rozpočtu, avšak již zaplaceno  )   

Vodní vaky pro altán 14.980,-Kč

Vzorek vody 895,-Kč

Briologický průzkum 13.480,-Kč

Celkem 29.355,-Kč

Zrušeno z     původního rozpočtu:  

interaktvní edukatvní prvek 22.000,-Kč

Informatvní stojan 1ks 22.000,-Kč

Dřevěný chodník cca 30m2 15.000,-Kč

Celkem 59.000,-Kč


