
                                                                            Materiál č. 6)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 15. jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 23.9.2020

rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 12, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5162 o  4 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5162 o  4 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Navýšení položky telefonní  poplatky na § 3612-bytový fond. Jedná se úhradu telefonních
poplatků (pevná linka, mobilní telefony) 2 referentek bytového fondu. Původně rozpočtováno
na § 6171-místní správa.

zvýší
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5172 o  7 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5172 o  7 tis. Kč

Důvodová zpráva: 
Nakrytí položky nákup softwaru na § 3612. Jedná se o nákup software pro referentu bytového
fondu. Původně rozpočtováno na § 6171-místní správa.

zvýší
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5139 o 15 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5172 o 15 tis. Kč

Důvodová zpráva: 
Navýšení  položky  nákup  materiálu  na  §  3612.  Jedná  se  o  nákup  tonerů  pro  referentky
bytového fondu. Původně rozpočtováno na § 6171-místní správa.



zvýší
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5167 o 20 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5167 o 20 tis. Kč

Důvodová zpráva: 
Nakrytí položky nákup školení na § 3612. Jedná se o školení pro referentky bytového fondu.
Původně rozpočtováno na § 6171-místní správa.

zvýší
běžné výdaje
§ 4379, pol. 5221 o 20 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 20 tis. Kč

Důvodová zpráva: 
Uzavření darovacích smluv se žadateli: Mens Sana, Spirála Ostrava, Dobrovolnické centrum
ADRA.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   41/966.)   dne 1.7.2020  

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 13, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3421, pol. 5011 o 80 tis. Kč
§ 3421, pol. 5031 o 20 tis. Kč
§ 3421, pol. 5032 o   7 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 3113, pol. 5021 o 80 tis. Kč
§ 3113, pol. 5031 o 20 tis. Kč
§ 3113, pol. 5032 o   7 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Změna paragrafu na mzdové výdaje pro – správce hřiště.

zvýší
ostatní přijaté vratky transferů
§ 3111, pol. 2229, ÚZ 120513014 o 44 tis. Kč
§ 3111, pol. 2229, ÚZ 120113014 o   8 tis. Kč



zvýší
běžné výdaje
§ 6402, pol. 5364, ÚZ 120513014 o 44 tis. Kč
§ 6402, pol. 5364, ÚZ 120113014 o   8 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Vratka  části  průtokové  dotace  MŠ  Klubíčko   "Poskytování  bezplatné  stravy  dětem
ohrožených chudobou ve školách".

zvýší
nedaňové příjmy
§ 6320, pol. 2322 o 32 tis. Kč
zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5171 o 32 tis. Kč

Důvodová zpráva: 
Výplata pojistného plnění za rozbité sklo elektromobilu. Nakrytí opravy elektromobilu.

zvýší
přijaté transfery
pol. 4116, ÚZ 13101 o 29 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 104113013 o   2 tis. Kč
pol. 4116, ÚZ 104513013 o 11 tis. Kč
zvýší
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5011, ÚZ 13101 o 22 tis. Kč
§ 3745, pol. 5031, ÚZ 13101 o   6 tis. Kč
§ 3745, pol. 5032, ÚZ 13101 o   1 tis. Kč
§ 3745, pol. 5031, ÚZ 104113013 o   1 tis. Kč
§ 3745, pol. 5032, ÚZ 104113013 o   1 tis. Kč
§ 3745, pol. 5031, ÚZ 104513013 o 10 tis. Kč
§ 3745, pol. 5032, ÚZ 104513013 o   1 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
nedaňové příjmy
§ 3632, pol. 2111 o   8 tis. Kč
§ 3632, pol. 2112 o 12 tis. Kč
zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 20 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Dokrytí nákupu služeb, z tohoto paragrafu a položky byly od začátku roku kryty neočekávané
výdaje, z toho důvodu je nutné tuto položku dokrýt.
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   42/996.)   dne 13.7.2020  



Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 14, kterým se:
zvýší
nedaňové příjmy
§ 3113, pol. 2229, ÚZ 120113014 o   7 tis. Kč
§ 3113, pol. 2229, ÚZ 120513014 o 35 tis. Kč
zvýší
běžné výdaje
§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120113014 o   7 tis. Kč
§ 6402, pol. 5366, ÚZ 120513014 o 35 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Vratka  části  průtokové  dotace  ZŠ  Paskovská  „Poskytování  bezplatné  stravy  dětem
ohrožených chudobou ve školách“ Moravskoslezskému kraji.

zvýší
běžné výdaje
§ 3326, pol. 5223 o 45 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 3349, pol. 5169 o 45 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Uzavření  darovací  smlouvy s Římskokatolickou farností  Ostrava – Hrabová na poskytnutí
peněžitého daru určeného na opravu dřevěných šindelů Hrabovského kostela svaté Kateřiny
Alexandrijské ve výši 45 tis. Kč.

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 40 tis. Kč
zvýší
ostatní přijaté vratky transferů
§ 3900, pol. 2229 o 40 tis. Kč

Důvodová zpráva: 
Vratka finančního daru ve výši 40 tis. Kč, který byl v roce 2019 poskytnut spolku Zelená
Hrabová. Peníze vráceny na §6171, pol. 5169, ze kterého bylo čerpáno poskytnutí finančních
darů poskytnutých v roce 2020, které nebyly ve schváleném rozpočtu.

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o   3 tis. Kč
zvýší
ostatní přijaté vratky transferů
§ 3900, pol. 2229 o   3 tis. Kč



Důvodová zpráva: 
Vratka části finančního daru ve výši 2.700,-Kč, který byl určen na nákup odměn pro děti na
letním táboře. Jelikož se tábora zúčastnilo méně dětí, vrací obdarovaný část finančního daru
zpět.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   43/1006.)   dne 10.8.2020  

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 15, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5137 o 64 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5169 o 64 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Nákup laviček a odpadkových košů do parku na Šídlovci ul. Příborská.

sníží

běžné výdaje

§ 5512, pol. 5171 o 40 tis. Kč

§ 3421, pol. 5171 o 80 tis. Kč

zvýší

nedaňové příjmy

§ 3613, pol. 2324 o 7 tis. Kč

§ 5512, pol. 2324 o 3 tis. Kč

zvýší

běžné výdaje

§ 5512, pol. 5171 o 130 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Dodávka a montáž kondenzačního plynového kotle pro hasičskou zbrojnici. Jedná se o nákup
a montáž nového plynového kondenzačního kotle vč. všech doprovodných prací a revizí. 

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5492 o    3tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o   3 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Oprava § a pol. rozpočtové skladby u vratky finančního daru, RO ze dne 10.8.2020.



zvýší
běžné výdaje
§ 3341, pol. 5171 o    5 tis. Kč
sníží
běžné výdaje
§ 3349, pol. 5169 o    5 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Vystavení  nové objednávky na opravu místního rozhlasu,  kdy předložená  cenová nabídka
s novým dodavatelem je vyšší o 5 tis. Kč.

zvýší
nedaňové příjmy
§ 3632, pol. 2112 o 40 tis. Kč
zvýší
běžné výdaje
§ 3639, pol. 5169 o 40 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Vypracování hydrogeologického posudku.

zvýší
nedaňové příjmy
§ 3632, pol. 2112 o 55 tis. Kč
zvýší
běžné výdaje
§ 3341, pol. 5169 o 55 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  ENVIPARTNER,  s.r.o.,  se  sídlem Vídeňská  55,
63900 Brno–Štýřice,  IČ 28358589,  na zpracování projektové dokumentace a v součinnosti
s ní zajištění dalších nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s
realizací projektu  s názvem  „Protipovodňová opatření městského obvodu Hrabová“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí,

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č.   45/1042.)   dne 9.9.2020  

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