
 projekt nepostupuje do hlasování 

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU  

NÁZEV PROJEKTU 
Zvýšení rozpočtu městské knihovny na nákup nových pramenů 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
Původní stav: Při zvyšujících se cenách pramenů nedostatečné finanční prostředky. 
Nový stav: Zvýšení prostředků na nákup pramenů o částku 250 000 Kč. 

ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… 
Projekt je zpracován formou textu. 

SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem 
Neposuzuje se. 

VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a 
pozemkům 
Jde o zvýšení rozpočtu městské knihovny na nákup nových pramenů. Dle zřizovací listiny veškerý 
movitý, nehmotný, finanční majetek, pohledávky a zásoby, které příspěvková organizace nabývá svou 
činností, nabývá do svého vlastnictví. Movitý majetek, který organizace užívá k zabezpečení své 
činnosti, je vlastnictvím příspěvkové organizace. 
Zvýšení rozpočtu městské knihovny na nákup nových pramenů musí být dle Pravidel participativního 
rozpočtu 2020 proveden pouze na majetku ve vlastnictví města Moravská Třebová = není splněno! 

PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních 
termíny 
Neposuzuje se.  

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 
Žádné omezení. 

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 
projektu 
Zvýšení rozpočtu městské knihovny o částku 250 000 Kč na nákup nových pramenů. 
Předpokládané cenové náklady pro zvýšení rozpočtu městské knihovny o částku 250 000 Kč na nákup 
nových pramenů musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2020 navrženy v ceně mezi 0-
500 000 Kč = splněno! 

STANOVISKO OKST 
Projekt je z pohledu: 
vlastnických vztahů nevhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože se nejedná o 
investici do majetku města Moravská Třebová. 

STANOVISKO OISM 
Projekt je z pohledu: 
kvalifikovaného posouzení nákladů vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože 
se jedná o investiční projekt v ceně mezi 0-500 000 Kč. 

Z uvedených důvodů navržený projekt nepostupuje do hlasování. 

Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. 
Stanovisko OKST zpracoval: Mgr. Petra Zábranová 
Stanovisko OISM zpracoval: Ludmila Dopitová 

 


