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

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

rozpočtová opatření města Ostravy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a měst. obvody-výdaje
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 521 o 148 tis. Kč

zvýší
financování
pol. 8115 o 148 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo  města  na  svém  zasedání  dne  24.6.2020  usnesením  č.  0925/ZM1822/15
schválilo  Zprávu  o  výsledku  hospodaření  statutárního  města  Ostrava  za  rok  2019,  jehož
součástí  bylo  i  finanční  vypořádání  s městskými  obvody.  Finanční  vypořádání  městského
obvodu Hrabová - vratka do rozpočtu města  Ostrava ve výši 147.906,67 Kč.
Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení   42/993  .) dne 13.7.2020  

bere na vědomí
rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se:
sníží
neinv. převody mezi statutárními městy a měst. obvody-příjmy
§ 6330, pol. 4137, org. 521 o 1 216 tis. Kč

zvýší
financování
pol. 8115 o 1 216 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo  města  na  svém  zasedání  dne  24.6.2020  usnesením  č.  0926/ZM1822/15
schválilo rozpočtové opatření, kterým se sníží neinvestiční dotace pro rok 2020. Důvodem
krácení  NIV  dotace  o  5%  je  předpokládaný  pokles  daňových  příjmů  v souvislosti  se
schválenou novelou zákona o státním rozpočtu na rok 2020.
Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení   42/994  .) dne 13.7.2020  



bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a měst. obvody-příjmy
§ 6330, pol. 4137, org. 521, ÚZ 7608 o 53 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5171 o 53 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Rada  města  na  svém  schůzi  dne  28.7.2020  usnesením  č.  4452/RM1822/65  schválila
rozpočtové opatření související s přípravou bytů v MOb Hrabová v rámci projektu „Sociální
bydlení ve městě Ostrava“.
Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení   43/1005  .) dne 10.8.2020  

bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
pol. 4111, ÚZ 98193, org. 521 o 124 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 6115, pol. 5021, ÚZ 98193 o  85 tis. Kč
§ 6115, pol. 5031, ÚZ 98193 o  22 tis. Kč
§ 6115, pol. 5032, ÚZ 98193 o    8 tis. Kč
§ 6115, pol. 5139, ÚZ 98193 o    2 tis. Kč
§ 6115, pol. 5169, ÚZ 98193 o    5 tis. Kč
§ 6115, pol. 5175, ÚZ 98193 o    2 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Rada  města  na  svém  schůzi  dne  1.9.2020  usnesením  č.  04670/RM1822/68  schválila
rozpočtové opatření, kterým se zvýší běžné výdaje na zajištění voleb do Senátu parlamentu
ČR a zastupitelstva kraje ve dne 2.-3.10.2020.
Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení   45/1043.  ) dne 23.9.2020  

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


