
                                                                            Materiál č. 4) 

Statutární město Ostrava 

Městský obvod Hrabová 

------------------------------ 
 

Pro 21. jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 16.9.2021 

 

rozpočtová opatření města Ostravy 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová  

 

a) bere na vědomí 

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se: 

zvýší 

neinvestiční převody mezi statutárními městy a měst. obvody-příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 521 o 108 tis. Kč 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5901, ÚZ 1355 o 108 tis. Kč 

   

Důvodová zpráva: 

Rada města na své schůzi dne 8.6.2021, usnesením č. 06804/RM1822/105 schválila 

rozpočtové opatření, kterým se vašemu městskému obvodu poskytnou finanční prostředky 

v návaznosti na rozdělení výnosu z hazardních her ve výši 107.880,87 Kč. 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 69/1460.) dne 23.6.2021 

 

 

b) bere na vědomí 

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se: 

zvýší 

investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody-příjmy 

§ 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 621 o 90 tis. Kč 

 

zvýší 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 2100022000000 o 90 tis. Kč 

   

 

Důvodová zpráva: 

Rada města na své schůzi dne 8.6.2021, usnesením č. 06837/RM1822/105 rozhodla                

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 90 tis. Kč na zpracování investičního záměru akce 

„Přechod pro chodce ul. Frýdecká k prodejně JIP.“ 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 69/1462.) dne 23.6.2021 

 

 



c) bere na vědomí 

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se: 

zvýší  

neinvestiční přijaté transfery ze SR 

pol. 4116, ÚZ 13018 o 22 tis. Kč 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 4399, pol. 5011, ÚZ 13018 o 22 tis. Kč 

   

Důvodová zpráva: 

Rada města na své schůzi dne 22.6.2021, usnesením č. 6988/RM1822/107 schválila 

rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na rok 2021 – Dotace 

na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti 

s epidemií COVID – 19. 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 71/1480.) dne 14.7.2021 

 

 

d) bere na vědomí 

rozpočtové opatření Zastupitelstva města Ostravy, kterým se: 

zvýší 

neinvestiční převody mezi statutárními městy a měst. obvody-výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 521 o 65 tis. Kč 

 

zvýší 

financování 

pol. 8115 o 65 tis. Kč 

   

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města na své schůzi dne 23.6.2021, usnesením č. 01464/ZM1822/24 schválilo 

Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2020 – závěrečný účet, 

jehož součástí bylo i finanční vypořádání s městskými obvody (finanční vypořádání MOb 

Hrabová – vratka SMO 65.193,85 Kč). 

 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 71/1481.) dne 14.7.2021 

 

 

e) bere na vědomí 

rozpočtové opatření MSK, kterým se: 

zvýší  

přijaté transfery 

pol. 4116, ÚZ 33063 o 362 tis. Kč 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3111, pol. 5336, ÚZ 103533063 o 308 tis. Kč 

§ 3111, pol. 5336, ÚZ 103133063 o 54 tis. Kč 

 



Důvodová zpráva: 

Dne 18.6.2021 byly na náš účet poukázány finanční prostředky, které byly určeny pro naši 

příspěvkovou organizaci Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28         

na projekt – šablony III. 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 72/1515.) dne 11.8.2021 

 

 

f) bere na vědomí 

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se: 

zvýší  

neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody-příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521 o 176 tis. Kč 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3632, pol. 5139, ÚZ 93, org. 2100005 o 176 tis. Kč 

   

Důvodová zpráva: 

Rada města na své schůzi dne 10.8.2021, usnesením č. 07256/RM1822/111 schválila 

poskytnutí částky na přemístění pietního místa, které je věnováno obětem 2. světové války. 

Přemístění je součástí projektu „Rozšíření místního hřbitova, Ostrava – Hrabová.“ 

 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 74/1541.) dne 20.8.2021 

 

 

g) bere na vědomí 

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se: 

zvýší 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

pol. 4116, ÚZ 13011 o 725 tis. Kč 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 4329, pol. 5011 o 420 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5031 o 100 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5032 o 40 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5132 o 10 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5136 o 20 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5137 o 20 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5139 o 50 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5162 o 20 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5167 o 20 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5169 o 2 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5173 o 2 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5194 o 1 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5424 o 20 tis. Kč 

   

 



Důvodová zpráva: 

Rada města na své schůzi dne 10.8.2021, usnesením č. 7256/RM1822/111 schválila 

rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty prostředky ze SR na rok 2021 na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně 

právní ochrany dětí. Mob Hrabová byla přidělena 2.splátka dotace na výkon SPOD ve výši 

724.415,-Kč, kdy v této částce je zahrnuta mimořádná odměna (covid) ve výši 23.415,-Kč. 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 74/1542.) dne 20.8.2021 

 

 

h) bere na vědomí 

rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se: 

zvýší  

převody mezi statutárními městy a městskými obvody-příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521 o 30 tis. Kč 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

   

 

Důvodová zpráva: 

Rada města na své schůzi dne 10.8.2021, usnesením č. 07256/RM1822/111 schválila 

rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu Mob zapojují finanční prostředky na pořízení 

cykloboxu, pump a stojanů na kola a koloběžky. 

 

 

Vzala na vědomí Rada městského obvodu Hrabová č. usnesení 74/1543.) dne 20.8.2021 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru financí a správy majetku 

Předkládá: Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová   


