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

Pro 11. jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 4.3.2020

rozpočtová opatření v roce 2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 1, kterým se:
zvýší
kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121, org. 6 o 15 tis. Kč

sníží
kapitálové výdaje
§ 2221, pol. 6121 o 15 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Jedná se o pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb na
základě uzavřené smlouvy – parkoviště u základní školy. 
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   29/735  .) dne 29.1.2020  

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 2, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3312, pol. 5222 o 8 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 8 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Vzhledem k uzavření darovací smlouvy s panem Platošem-DEOR je nutné peněžní prostředky
převést na správný § a pol. rozpočtové skladby.
Schváleno Radou městského obvodu Hrabová č.   30/759  .) dne 12.2.2020  



Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
sníží 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, org. 521 o 40 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 40 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Rada  města  Ostravy  na  své  schůzi  dne  21.1.2020  usnesením  číslo  03107/RM1822/45
schválila  rozpočtové  opatření,  kterým se  městskému  obvodu sníží  neúčelová  neinvestiční
dotace pro rok 2020 o 40 tis. Kč.
Jedná se úhradu za svoz a likvidaci biologických odpadů z kuchyní ZŠ a MŠ a kompenzaci
zajištění bezplatné přepravy zaměstnanců SMO DPO.
Projednáno Radou městského obvodu Hrabová č. 30/758.) dne 12.2.2020

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se:
sníží 
neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 621 o 5 545 tis. Kč
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 3595, org. 621 o 4 530 tis. Kč

zvýší
investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 621 o 5 545 tis. Kč
§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3595, org. 621 o 4 530 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města na své schůzi dne 29.1.2020 usnesením číslo 0722/ZM1822/12 schválilo
rozpočtové  opatření,  na  základě  vyhlášky  č.  343/2019  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
Projednáno Radou městského obvodu Hrabová č.   30/761  .) dne 12.2.2020  

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


