
                                                                            Materiál č. 7)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 14. jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 22.6.2020

rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 8, kterým se:
zvýší
kapitálové výdaje
§ 3632, pol. 6121, org. 2100005 o 450 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5169, org. 2 o 450 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Usnesením č. 34/838 ze dne 25. 3. 2020 vzala rada městského obvodu a usnesením č. 12/141
ze dne 6. 5. 2020 vzalo zastupitelstvo na vědomí informaci o poskytnutí investičního transferu
na rekonstrukci hřbitova na základě usnesení rady města č. 03501/RM1822/51 ze dne 17. 3.
2020 o  přidělení  prostředků  na  rekonstrukci  hřbitovů  městských obvodů,  kdy městskému
obvodu Hrabová bylo přiděleno 3 485 tis. Kč.
Dne 28.4.2020  nám bylo doručeno sdělení z MMO OŽP o poskytnutí účelového investičního
transferu  z rozpočtu  městy  Ostravy  na  výše  uvedenou  stavbu  s     podmínkou  minimální  
spoluúčasti městského obvodu ve výši 10% z     celkových nákladů projektu.   Což je v našem
případě 348 500,00 Kč. V žádosti o rozpočtové opatření jsou odhadnuty náklady na výkon
autorského dozoru vč. úpravy projektové dokumentace pro provedení stavby. Do 30.9.2020 je
naší povinností zaslat dokumentaci projektu spolu s rozpočtem nákladů na Magistrát města
Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

Na I. etapu rozšíření hřbitova je zpracovaná PD pro provádění stavby a rozpočtované náklady
činí  11 610  tis.  Kč a  jsou  v ní  zahrnuty:  příprava  území,  pěší  komunikace,  parkoviště  a
dopravní  řešení,  drenážní  kanalizační  systém  pro  odvádění  přebytečných  dešťových  vod
z kosterních  hrobů,  kanalizační  systém  a  retenční  nádrže,  rozšíření  veřejného  osvětlení,
oplocení, sadové a terénní úpravy, přemístění památníku obětí 2. světové války.

Minimální spoluúčast (348.500,-Kč) spolu s odhadem nákladů vzhledem k výši poskytnuté
dotace (101.500,-Kč) je možno dofinancovat z §3745, pol.5169, kdy na tuto položku jsme
získali na základě žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí částku ve výši 1 412 tis. Kč,
tímto došlo k úspoře vlastních rozpočtovaných prostředků.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   39/914.)   dne 3.6.2020  



rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 9, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 1 tis. Kč
§ 3613, pol. 5154 o 6 tis. Kč 
§ 6171, pol. 5154 o 3 tis. Kč

zvýší
nedaňové příjmy
§ 2169, pol. 2212 o 1 tis. Kč
§ 3613, pol. 2324 o 6 tis. Kč
§ 6171, pol. 2324 o 3 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Jedná se o rozpočtové opatření, kdy se nerozpočtované nedaňové příjmy převádějí na položky
výdajů. Především se jedná o vyúčtování elektrické energie minulého roku, která je z příjmů
převedena na výdaje na elektrickou energii roku letošního.

zvýší
přijaté transfery
pol. 4116, ÚZ 104113013 o   8 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 104513013 o 44 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5011, ÚZ 104113013 o   8 tis. Kč
§ 3745, pol. 5011, ÚZ 104113013 o 44 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Příjem  dotace  z úřadu  práce  na  2  zaměstnance  VPP  na  základě  uzavřené  smlouvy
rozpočtovým opatřením kryje běžné výdaje na mzdy VPP.

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5492 o 30 tis. Kč
§ 3341, pol. 5171 o 50 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 3349, pol. 5169 o 80 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Oprava  místního  rozhlasu  50  tis.  Kč  a  odměny  pro  šičky  roušek  30  tis.  Kč.  Kryto
z nečerpaných prostředků na tisk Hrabovských listů.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   38/882  .) dne 20.5.2020  



rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 10, kterým se:
zvýší
kapitálové výdaje
§ 3113, pol. 6121, org. 2100013 o 30 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 2212, pol. 5171 o 30 tis. Kč
Důvodová zpráva:
Autorský dozor na akci stavební úpravy ZŠ Paskovská-venkovní schodiště a plochy.

zvýší
ostatní přijaté vratky transferů
§ 3113, pol. 2229, ÚZ 103133063 o 6 tis. Kč
§ 3113, pol. 2229, ÚZ 103533063 o 2 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 6402, pol. 5364, ÚZ 103133063 o 6 tis. Kč
§ 6402, pol. 5364, ÚZ 103533063 o 2 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Jedná  se  o  vratku  průtokové  dotace  pro  ZŠ  Paskovská-rovný  přístup  ke  kvalitnímu
předškolnímu,  primárnímu  a  sekundárnímu  vzdělávání  v rámci  operačního  programu.
Základní škola Paskovská vrací část nevyčerpané dotace přes městský obvod městu Ostrava.

zvýší
běžné výdaje
§ 3639, pol. 5122 o 13 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 2219, pol. 5137 o 13 tis. Kč
Důvodová zpráva:
Smlouva o zřízení služebnosti na parc.č. 2596/3 pro MOb Hrabová na pozemku Povodí Odry,
s.p.. Ve schváleném rozpočtu rozpočtováno na jiném § a položce, je nutné provést rozpočtové
opatření, kterým bude opraveno.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   39/914  .) dne 3.6.2020  



rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 11, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3399, pol. 5169 o 1 tis. Kč
§ 3399, pol. 5175 o 1 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 3349, pol. 5169 o 2 tis. Kč
Důvodová zpráva:
Navýšení  rozpočtu  Komise  zdravotnické,  dle  aktualizovaného  plánu,  se  kterým souhlasila
rada městského obvodu dne 3.6.2020, usnesením č. 39/916.

sníží
běžné výdaje
§ 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč
§ 3419, pol. 5222 o   5 tis. Kč
zvýší
běžné výdaje
§ 3900, pol. 5222 o 15 tis. Kč
Důvodová zpráva: 
Spolek Zelená Hrabová, z.s. požádal o poskytnutí nevyčerpané částky určené na dotace ve
výši  15  tis.  Kč,  která  bude  určena  na  nákup  drobného  zahradnického  nářadí  pro  údržbu
lesního parku Hrabovjanka.
V únoru  2020  rozhodlo  zastupitelstvo  městského  obvodu  Hrabová  o  přidělení  dotací  dle
„Programu na poskytování dotací v roce 2020“ spolkům a o uzavření veřejnoprávních smluv. 
Před podpisem veřejnoprávní smlouvy jsme obdrželi žádost Českého svazu chovatelů, z.s.,  že
vzhledem k epidemiologické situaci nebudou dotaci čerpat. Jedná se o částku 10 tis. Kč.
Dále jsme obdrželi žádost spolku BoKolobka, že vzhledem k výši poskytnuté dotace nebudou
tuto čerpat. Jedná se o částku 5 tis. Kč.
Před uzavřením veřejnoprávní  smlouvy se spolkem Zelená  Hrabová,  z.s.  je  nutné provést
rozpočtové  opatření,  kterým se převedou peněžní  prostředky na odpovídající  §  a  položky
rozpočtové skladby.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   40/943  .) dne 15.6.2020  

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


