
                                                                            Materiál č. 3)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 10. jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 16.12.2019

rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 15, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 5512, pol. 5153            o              21 tis. Kč
§ 6171, pol. 5137            o              20 tis. Kč
  
sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901            o              31 tis. Kč
§ 3399, pol. 5137, org. 13399           o                                               20 tis. Kč
  
Důvodová zpráva:
Od měsíce srpna probíhá vyúčtování spotřeby plynu se společností One Energy, která v byla
vysoutěženým  dodavatelem  plynu  na  období  roku  2018  a  dne  26.3.2018  ukončila  svou
činnost.
Částka vyúčtování spotřeby plynu v hasičské zbrojnici  převyšuje rozpočtovanou částku na
období roku 2019 a jelikož je nutné hradit zálohy na spotřeby plynu v HZ do konce roku 2019
musí se provést rozpočtové opatření, kterým se tato částka dokryje.

Druhá rozpočtová úprava se týká přesunu rozpočtovaných prostředků z činnosti komise pro
občanské záležitosti na správu úřadu, kdy tato částka byla rozpočtována na nákup klavíru pro
komisi pro občanské záležitosti. Klavír bude majetkem úřadu.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 20/540.) dne 16.9.2019

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 16, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5154            o                6 tis. Kč
§ 6171, pol. 5011            o            100 tis. Kč
§ 6171, pol. 5031            o    3 tis. Kč
§ 6171, pol. 5032                              o    9 tis. Kč



sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901            o               6 tis. Kč
§ 3745, pol. 5011            o           100 tis. Kč
§ 3745, pol. 5031            o   3 tis. Kč
§ 3745, pol. 5032                              o                                                9 tis. Kč
  
zvýší
neinvestiční přijaté transfery od krajů (bezplatná strava)
pol. 4122, ÚZ 120113014 o 20 tis. Kč
pol. 4122, ÚZ 120513014 o           109 tis. Kč

zvýší 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3111, pol. 5336, ÚZ 120113014 o            11 tis. Kč
§ 3111, pol. 5336, ÚZ 120513014 o            60 tis. Kč
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 120113014 o  9 tis. Kč
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 120513014 o            49 tis. Kč

zvýší 
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (vzdělávání)
pol. 4116, ÚZ 103133063 o          325 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 103533063 o                   1.839 tis. Kč

zvýší 
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3111, pol. 5336, ÚZ 103133063 o            87 tis. Kč
§ 3111, pol. 5336, ÚZ 103533063 o          489 tis. Kč
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 103133063 o          238 tis. Kč
§ 3113, pol. 5336, ÚZ 103533063 o       1.350 tis. Kč
  
zvýší 
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚP)
pol. 4116, ÚZ 104113013 o  6 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 104513013 o            33 tis. Kč

zvýší 
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5011 o            39 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Od měsíce srpna probíhá vyúčtování spotřeby plynu se společností One Energy, která v byla
vysoutěženým  dodavatelem  plynu  na  období  roku  2018  a  dne  26.3.2018  ukončila  svou
činnost.
Částka vyúčtování  spotřeby elektřiny  v ÚMOb a Domovské 716 převyšuje rozpočtovanou
částku na období roku 2019 a protože je  ještě  nutné uhradit  zálohy,  musí  být provedeno
rozpočtové opatření, kterým se dokryje pol. 5154 o 6 tis. Kč. Je dokryta z rozpočtové rezervy.
Další  rozpočtová  úprava  se týká  dokrytí  mezd a odvodů u správy úřadu.  Z rozpočtované
částky mezd úřadu byly hrazeny dohody o provedení práce a nemocenské, které nebyly ve
schváleném rozpočtu. Dokryto z mezd §3745, protože tady vznikne úspora.



Další rozpočtové úpravy se týkají průtokových dotací pro základní a mateřskou školu. Jedná
se o dotaci na poskytování bezplatné stravy do škol a na vzdělávání.
Poslední rozpočtová úprava se týká poskytnutí dotace ÚP na dva pracovníky VPP.
Projednáno Radou městského obvodu Hrabová č. 23/602.) dne 6.11.2019

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 17, kterým se:
  
zvýší
nedaňové příjmy
§ 3113, pol. 2132            o         256 tis. Kč
  
zvýší
běžné výdaje
§ 3113, pol. 5331, ÚZ 46            o           33 tis. Kč
§ 6409, pol. 5901            o         223 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem tříd ZUŠ Leoše Janáčka ve výši 33 tis. Kč a následné
přeposlání nájmu formou neinvestičního příspěvku ZŠ Paskovská, příspěvkové organizace na
úhradu  mzdových  nákladů  –  zabezpečení  vrátnice,  vyžaduje  provést  rozpočtové  opatření.
Zbylá část příjmů z pronájmu prostor ZŠ převedena do nespecifikované rezervy.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 22/582.) dne 16.10.2019

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 18, kterým se:
  
zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5011          o                            300 tis. Kč
§ 6171, pol. 5031                   o                            74 tis. Kč
§ 6171, pol. 5032                    o                                        27 tis. Kč
§ 3612, pol. 5011          o                50 tis. Kč
§ 3612, pol. 5031          o                13 tis. Kč
§ 3612, pol. 5032          o                  5 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 4329, pol. 5011         o                          350 tis. Kč
§ 4329, pol. 5031         o                           87 tis. Kč
§ 4329, pol. 5032         o                                        32 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Převod mzdových prostředků z SPOD, která je plně kryta z dotace.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 24/625.) dne 18.11.2019

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


