
Příloha č. 2 

 
Dobrý den, 
 
 Na základě vzneseného dotazu jaký je rozdíl mezi rozklikávacím rozpočtem města Boskovic a Olešnice 
se pokusím odpovědět. 
 Město Boskovice i Olešnice v současné době používá totožnou verzi programu rozklikávací rozpočet. 
To že stejné aplikace nezobrazují data stejně podrobně je dáno vnitřní metodikou úřadu k sestavení 
rozpočtu. 
Město Boskovice, jako každá rozpočtová organizace musí účtovat v rámci účetnictví o oddílech, 
paragrafech (ODPA) a položkách (POL), toto je dané zákonem a stejně tak postupuje i Město Olešnice. 
Město Boskovice navíc, kterému si přidělí číselné označení (číslo ORG) a s tímto číslem následně účtují 
všechny pohyby v účetnictví. používají v účetnictví (kromě účtování o oddílech, paragrafech a 
položkách) i sledování na rozpočtové akce (čísla ORG). Rozpočtovým akcím přidělují svoje číselné 
označení, které zachycují při účtování  v rámci celého účetnictví ve slově ORG. Každý rok si tedy vedou 
všechny investiční akce v samostatném seznamu 
S číslem akce (OGR) pak zadávají jak schválený rozpočet, následná rozpočtová opatření a stejně tak i 
vlastní čerpání. 
Tento číselný seznam investičních akcí taktéž předkládají radě Města Boskovice, kdy rada pracuje více 
s číslem akce nežli s členěním po oddílech, paragrafech a položkách, mají to tímto zjednodušené. 
Chci hlavně upozornit, že sledování akcí v čísle ORG je naprosto dobrovolné a není legislativou 
vyžadováno a vedení účetnictví tímto klade zvýšené nároky na pracnost. 
Pokud to shrnu, tak i Město Boskovice má všechny své investiční akce zachyceny v oddílech, 
paragrafech a položkách (stejně jako Město Olešnice), ale navíc je má ještě vedené v samostatném 
členění v účetnictví ve slově ORG. Pokud tedy někdo chce standardní pohled přes výkaz FIN, dívá se na 
oddíly, paragrafy a položky, nebo má možnost se podívat jen na část investičních akcí, které jsou v 
účetnictví sledovány s číslem ORG. Ovšem je nutné podotknout, že ani Boskovice si nevystačí jen s 
pohledem přes investiční akce (číslem ORG), protože rozpočet města je komplexní záležitost, od 
investičních výdajů, daňových příjmů, provozních nákladů, mezd atd. a je nutné rozpočet sledovat přes 
oddíly, paragrafy a položky. 
 
 S pozdravem a přáním příjemného dne 
  
 
Radim Slovák 
Specialista SW Gordic 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Dobrý den, 

posílám Vám naši reakci na dotazy : 

 
   A. Vyvrácené obruby 
 
V příloze Vám posílám vzorový příčný řez z projektové dokumentace (C.1.1.05.06-VZOROVÉ PŘÍČNÉ 
ŘEZY) a zákres skutečného provedení (modrou barvou). Jsou zde červeně označeny místa, která nebyla 
provedena podle projektu. 
 
1. Zazubené rozšíření násypu. 
2. Opevnění svahu kokosovou sítí. 
3. Zpevnění paty svahu obrubníkem. 
4. Tvar betonového lože silničního obrubníku parkoviště. 
5. Opření obruby zásypem šířky min 0,65 m. 
 
Jak je patrné tedy nebylo provedeno vůbec nic a z těchto důvodů se musela obruba zhroutit a následně 
propadnout krajní část chodníku. 
 
    B. Trasování chodníků kolem parkoviště 
 
1. Prvotním záměrem bylo oddělit parkovací plochu od silnice prioritně vytvořit parkovací plochu pro 

návštěvníky zdravotního střediska. Celkem zde bylo vytvořeno 7 parkovacích míst. Zde bylo 
počítáno s umístěním závory na vjezdu a výjezdu. Proto je i lemovaný chodník betonovou 
palisádou. 

2. Chodecké trasy se navrhují takovým způsobem aby po nich především chodily chodci. Pokud zde 
budete vést chodeckou trasu po obvodu parkoviště potom po tomto chodníku nebude nikdo 
chodit a  lidi se budou motat za zaparkovanými auty. Návrh chodeckých tras musí respektovat 
dopravní chodecké proudy. Laicky řečeno musí mít hlavu a patu. Pokud bychom vedli chodeckou 
trasu po obvodu (pomineme-li, že je to blbost) a parkovací stání byla vytvořena kolmo na silnici 
II/362 získali bychom 7 parkovacích míst. Tedy úplně stejný počet. Chodecká trasa by zde byla 
ukončena a další chodníky by již nesplnily podmínky dotací SFDI. 

3. Pokud by auta měla přejíždět přes chodník tak by byla snížená obruba (parkovací hrana) omezena 
na max 6,0 m a následně by musela být přerušena zvýšenou obrubou šířky min 1,0 m plus náběhy. 
Parkovacích míst by bylo 6. 

4. V neposlední řadě byl projekt představen na veřejném projednání, kde kromě upozornění na sjezd 
na p.č. 413/1 nikdo neměl připomínky.  

 
    C. Nájezd na parkoviště 
 
V příloze Vám posílám vlečné křivky nájezdu na parkoviště z obou směrů silnice II/362.Zde je patrné, 
že jak obrysy auta natož kola nezasahují do dělící palisády. Aby byl proveden soulad s projektovou 
dokumentací palisádu nezkracujte, ale proveďte postupný náběh výšky palisády a tím dojde k 
optickému zvětšení nájezdu na parkoviště. 
 
S přáním hezkého dne 
 
Ing. Martin VAŠÁK 
Jednatel společnosti 
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 



Příloha č. 4 

 
Dobrý den, 
 
z mého pohledu a zkušeností se pronájem podobných prostor pohybuje mezi 300,-Kč - 500,-Kč 
/m2/rok. Pro příklad v příloze zasílám inzerci skladových prostor ve Lhotě Rapotině. 
 
Pokud bych tuto zakázku zadávala do inzerce a hledala klienta, tak bych vlastníkovi doporučila max. 
cenu 40.000,-Kč/rok ( a byla by to cena k jednání ). 
 
S přáním hezkého dne 
 
Martina Mareschová 
majitel společnosti / realitní makléř 
Reality Macocha s.r.o. 


