
                                                                            Materiál č. 2)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

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

rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2020

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 3, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5137 o 27 tis. Kč
§ 3399, pol. 5169 o   3 tis. Kč
§ 3399, pol. 5175 o   1 tis. Kč
§ 2219, pol. 5169 o   9 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6112, pol. 5194 o 27 tis. Kč
§ 6171, pol. 5169 o   4 tis. Kč
§ 2212, pol. 5139 o   9 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Vystavení  objednávky  firmě  Kleinwachter  na  výrobu  3  ks  nástěnek  do  budovy  úřadu
vyžaduje provést rozpočtové opatření na 27 tis. Kč. Kryto z peněz na nákup reprezentačních
předmětů pro pana starostu. 
Činnost komise zdravotnické-náklady pro přednášející a odměny pro děti ve výši 4 tis. Kč.
Kryto ze služeb úřadu.
Zpracování geometrického plánu parkoviště a chodník ul. Bažanova ve výši 9 tis. Kč. Kryto
z nákupu materiálu na údržbu silnic.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   31/785  .) dne 26.2.2020  



Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 4, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3429, pol. 5222 o 12 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 12 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Hrabová.
Schváleno Radou městského obvodu Hrabová č.   32/809  .) dne 11.3.2020  

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 5, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3632, pol. 5171 o 47 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 2212, pol. 5169 o 47 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Zřízení obecního hrobu.
Schváleno Radou městského obvodu Hrabová č.   34/831  .) dne 25.3.2020  

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 6, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 5272, pol. 5139 o 56 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 5213, pol. 5903 o 56 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Převedení rezervy na krizové stavy do spotřeby materiálu-nákup roušek atd.



zvýší
běžné výdaje
§ 3113, pol. 6121, org. 210000013 o 65 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 2212, pol. 5169 o 65 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Technický  dozor  a  koordinátor  BOZP  stavba  stavební  úpravy  ZŠ  Paskovská,  venkovní
schodiště a zpevněné plochy.

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5492 o 14 tis. Kč
§ 3525, pol. 5221 o 20 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 34 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Uzavření darovacích smluv s Mobilním Hospicem Ondrášek a paní Kaňovskou.
Schváleno Radou městského obvodu Hrabová č.   35/843   .) dne 8.4.2020  

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 7, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3311, pol. 5222 o   10 tis. Kč
§ 3421, pol. 5222 o   18 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222 o     4 tis. Kč
§ 5512, pol. 5229 o   40 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222 o     5 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222 o   30 tis. Kč
§ 3421, pol. 5222 o   10 tis. Kč
§ 3421, pol. 5222 o   15 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222 o   13 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222 o   10 tis. Kč
§ 3900, pol. 5493 o     5 tis. Kč
§ 3419, pol. 5222 o     5 tis. Kč
§ 3419, pol. 5222 o   20 tis. Kč 
§ 3419, pol. 5222 o   12 tis. Kč
§ 3419, pol. 5222 o 121 tis. Kč
§ 3419, pol. 5222 o     7 tis. Kč
§ 3319, pol. 5222 o     5 tis. Kč
§ 3900, pol. 5222 o   10 tis. Kč



sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901 o 340 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Převedení z rezervy na jednotlivé neinvestiční dotace dle uzavřených veřejnoprávních smluv.
Schváleno Radou městského obvodu Hrabová č.   36/858  .) dne 22.4.2020  

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


