
                                                                            Materiál č. 4)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 17. jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 16.12.2020

rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 16, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3113, pol. 6121 o 130 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 2219, pol. 5171 o 130 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Dodatek ke smlouvě o dílo - ZŠ venkovní schodiště včetně zpevněných ploch. Jedná se o
dodatek ke smlouvě na realizaci požadovaných prací nad rámec smlouvy o dílo a zpracované
projektové dokumentace, a to o úpravu elektroinstalace – vstupního systému. 

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5021 o 30 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5011 o 30 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Dohoda o provedení práce na dendrologické posudky.

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5492 o 5 tis. Kč

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

Důvodová zpráva:
Poskytnutí finančního daru.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 46/1069.) dne 23.9.2020



Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 17, kterým se:
zvýší
daňové příjmy
pol. 1341 o  11 tis. Kč

zvýší
nedaňové příjmy
§ 2219, pol. 2119 o  13 tis. Kč
§ 3632, pol. 2111 o    9 tis. Kč
§ 3632, pol. 2112 o  40 tis. Kč
§ 3639, pol. 2131 o  26 tis. Kč
§ 5311, pol. 2212 o    8 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o 107 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Dokrytí  objednávky  stravenek,  kdy  ve  schváleném   rozpočtu  nebylo  počítáno  s nákupem
stravenek  na první měsíc roku 2021.

zvýší
běžné výdaje
§ 3639, pol. 5169 o  70 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 3349, pol. 5169 o 70 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Dokrytí objednávky na vypracování hydrogeologického posudku.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 47/1074.) dne 30.9.2020

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 18, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5169 o  36 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 3900, pol. 5169 o  36 tis. Kč



Důvodová zpráva:
Uzavření dodatku ke smlouvě na úklid ÚMOb-dokrytí víceprací souvisejících s hygienickými
opatřeními (dezinfekce povrchů).
  
Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 48/1094.) dne 14.10.2020

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 19, kterým se:
  
zvýší
běžné výdaje
§ 3113, pol. 5331 o  100 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 2219, pol. 5171 o  100 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Poskytnutí  finančních  prostředků  formou  navýšení  neinvestičního  příspěvku  na  výměnu
řídicího  systému výměníkové  stanice  v budově  ZŠ Paskovská  ve  výši  50  % z částky  dle
předloženého návrhu.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 50/1133.) dne 11.11.2020

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová 
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 20, kterým se:
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 20, kterým se:

zvýší
nedaňové příjmy
§ 6171, pol. 2111 o 5 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3311, pol. 5222 o 5 tis. Kč

Důvodová zpráva:
Poskytnutí finančního daru.

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 51/1154.) dne 25.11.2020

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


