
                                                                            Materiál č. 1)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 12. jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 6.5.2020

rozpočtová opatření Rady města Ostravy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 7608 o 8 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5169, ÚZ 7608 o 8 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Rada  města  na  své  schůzi  dne  11.2.2020  usnesením  číslo  03208/RM1822/47  schválila
rozpočtové opatření, kterým se MOb Hrabová z účelové rezervy převádí na projekt Sociální
bydlení  ve  městě  Ostrava  částka  7.260,-Kč na  zajištění  poplatků  za  uzavírání  notářských
doložek.
Projednáno Radou městského obvodu Hrabová č. 32/806.) dne 11.3.2020

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se:
zvýší 
neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 521 o 1 412 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5169, ÚZ 1030 o 1 412 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Rada  města  na  své  schůzi  dne  17.3.2020  usnesením  číslo  03500/RM1822/51  rozhodla  o
poskytnutí  neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci
projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava – Hrabová II. etapa.
Projednáno Radou městského obvodu Hrabová č.   36/858  .) dne 22.4.2020  



Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se:
zvýší
investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 621 o 3.485 tis. Kč

zvýší
kapitálové výdaje
§ 3632, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 2100005 o 3.485 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Rada  města  na  své  schůzi  dne  17.3.2020  usnesením  číslo  03501/RM1822/51  schválila
poskytnutí transferů městským obvodům na rekonstrukci hřbitovů.
Projednáno Radou městského obvodu Hrabová č.   35/842   .) dne 8.4.2020  

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


