
                                                                            Materiál č. 4)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 16.9.2019

rozpočtová opatření 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 

bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 10 ze dne 17.6.2019, kterým se:
zvýší
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  
pol. 4116, ÚZ 13101            o     147 tis. Kč
  
zvýší
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5011, ÚZ 13101            o     109 tis. Kč
§ 3745, pol. 5031, ÚZ 13101            o       28 tis. Kč
§ 3745, pol. 5032, ÚZ 13101            o       10 tis. Kč
§ 3113, pol. 5137            o       12 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222            o         5 tis. Kč
  
sníží
běžné výdaje
§ 2212, pol. 5139 o       12 tis. Kč
§ 3311, pol. 5222 o         5 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření na rozúčtování částky 147 tis. Kč do mezd a odvodů za pracovníky VPP
dle  uzavřené  smlouvy s úřadem práce,  kdy byla  MOb poskytována dotace  na  pracovníky
VPP.
Dodávka a montáž 1 ks cykloboxu pro ZŠ Paskovská. Rozpočtovým opatřením z města nám
bude poskytnuta částka 30 tis. Kč. 12 tis. Kč je na dokrytí nákupu a montáže 1 ks cykloboxu,
kryto z nákupu materiálu na silnicích (nákup strusky), který nebude čerpán.
Uzavření darovací smlouvy s MC Smíšek není kryto schváleným rozpočtem. Je nutné provést
rozpočtové opatření.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 14/417.) dne 17.6.2019



bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 12 ze dne 31.7. 2019, kterým se 
zvýší
nedaňové příjmy  
§ 3111, pol. 2229, ÚZ 120113014            o              4 tis. Kč
§ 3111, pol. 2229, ÚZ 120513014            o            19 tis. Kč
§ 3113, pol. 2229, ÚZ 120113014            o              6 tis. Kč
§ 3113, pol. 2229, ÚZ 120513014            o            32 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120113014            o             4 tis. Kč
§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120513014            o           19 tis. Kč
§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120113014            o             6 tis. Kč
§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120513014            o           32 tis. Kč
    
Důvodová zpráva:
Jedná se o vratku části průtokové dotace „poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených
chudobou ve školách“. Jelikož se jedná o průtokovou dotaci základní a mateřská škola část
nevyčerpané dotace vrací prostřednictvím MOb Hrabová MSK.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 17/483.) dne 31.7.2019

bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 13, ze dne 4.9. 2019, kterým se 
zvýší
kapitálové výdaje
§ 6171, pol. 6119            o              31 tis. Kč
  
sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901            o              31 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Dokrytí  „studie  výstavby  sdělovací  optické  sítě  v k.ú.  Hrabová“.  V upraveném  rozpočtu
rozpočtována částka 100 tis. Kč. 
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 19/506.) dne 4.9.2019



schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 14, kterým se zapojí nespecifikovaná
rezerva a
zvýší
kapitálové výdaje
§ 3419, pol. 6322            o              600 tis. Kč
  
sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901            o              600 tis. Kč

   
Důvodová zpráva:
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Hrabová.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a městskými obvody-příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 3595, org. 621             o             123 tis. Kč

zvýší
kapitálové výdaje
§ 3111, pol. 6121, ÚZ 3595, org. 2100015             o  123 tis. Kč
  
Důvodová zpráva:
Rada města na své schůzi dne 7. června 2019 usnesením číslo 01507/RM1822/24 schválila
rozpočtové opatření, kterým se Městskému obvodu Hrabová vrací formou neúčelové dotace
výdaje, které MOb Hrabová vrátil ve finančním vypořádání SMO. 
Projednáno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 14/424.) dne 17.6.2019

bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, org. 521  o                3 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5169, ÚZ 3637             o     3 tis. Kč
  
Důvodová zpráva:
Rada města na své schůzi dne 7. června 2019 usnesením číslo 01465/RM1822/24 schválila
rozpočtové  opatření,  kterým  se  poskytne  účelový  neinvestiční  transfer  za  součinnost
poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektu „Izolační zeleň města Ostrava“.
Projednáno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 14/418.) dne 17.6.2019



bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 521  o                1 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5167               o     1 tis. Kč
  
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. června 2019 usnesením číslo 402/ZM1822/7
schválilo  rozpočtové  opatření,  kterým  se  poskytnou  finanční  prostředky  v návaznosti  na
rozdělení výnosu daně z hazardních her a výnosů ze zrušených odvodů z loterií.
Projednáno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 15/438.) dne 3.7.2019

bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521   o                30 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3113, pol. 5137, ÚZ 93             o     30 tis. Kč
  
Důvodová zpráva:
Rada  města  na  svém  jednání  dne  18.  června  2019  usnesením  číslo  01669/RM1822/26
schválila  rozpočtové opatření,  kterým se do rozpočtu městského obvodu Hrabová zapojují
finanční prostředky na pořízení cykloboxu pro ZŠ Paskovská.
Projednáno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 15/438.) dne 3.7.2019

bere na vědomí
rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 521  o                172 tis. Kč

zvýší
financování
pol. 8115             o     172 tis. Kč
  
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města na svém zasedání  dne 19. června 2019 usnesením číslo 0399/ZM1822/7
schválilo Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2018 – závěrečný
účet,  jehož součástí  bylo i  finanční  vypořádání  s městskými obvody. Finanční  vypořádání
městského obvodu Hrabová je vratka 172.026,63 Kč do rozpočtu SMO.
Projednáno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 15/438.) dne 3.7.2019



bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:

zvýší
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol. 4116, ÚZ 13015   o                115 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 4399, pol. 5011, ÚZ 13015             o     115 tis. Kč
  
Důvodová zpráva:
Rada  města  na  svém  jednání  dne  11.  června  2019  usnesením  číslo  01585/RM1822/25
schválila rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na rok 2019
– dotace na výkon sociální práce. 
Projednáno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 15/438.) dne 3.7.2019

Zpracovala:    Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru financí a správy majetku
Předkládá:      Igor Trávníček, starosta městského obvodu


