
                                                                            Materiál č. 5) 

Statutární město Ostrava 

Městský obvod Hrabová 

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

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

 

rozpočtová opatření MOb Hrabová  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová  

bere na vědomí 

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 8, kterým se: 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5137 o 82 tis. Kč 

 

zvýší 

nedaňové příjmy 

§ 2219, pol. 2119 o 82 tis. Kč 

   

   

Důvodová zpráva: 

Rozpočtové opatření se týká nákupu 5 ks PC včetně příslušenství pro potřeby ÚMOb. Jedná 

se o výměnu PC, která jsou dle sdělení správce OVaNet zastaralá. 

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 67/1444.) dne 9.6.2021 
 

 

Rozpočtové opatření č. 9 schváleno usnesením Zastupitelstva městského obvodu 

Hrabová č. 20/256.) dne 16.6.2021 

 

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 10, kterým se: 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 5269, pol. 5222 o 20 tis. Kč 

   

 

zvýší 

nedaňové příjmy 

§ 2219, pol. 2119 o 20 tis. Kč 

   

   

Důvodová zpráva: 

Rozpočtové opatření ve výši 20 tis. Kč se týká uzavření darovací smlouvy na poskytnutí 

finančního daru převodem na transparentní účet obci Mikulčice postižené tornádem 

prostřednictvím Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.. 

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 70/1479.) dne 28.6.2021 

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 11, kterým se: 



zvýší 

běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5011, ÚZ 13101 o 44 tis. Kč 

§ 3745, pol. 5031, ÚZ 13101 o 11 tis. Kč 

§ 3745, pol. 5032, ÚZ 13101 o 5 tis. Kč 

 

zvýší 

ostatní neinvestiční přijaté transfery 

pol. 4116, ÚZ 13101 o 60 tis. Kč 

   

   

Důvodová zpráva: 

Rozpočtové opatření se týká přijaté dotace z úřadu práce na částečné pokrytí mzdy pracovníka 

technických služeb. 

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 71/1483.) dne 14.7.2021 

 

 

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 12, kterým se: 

zvýší 

nedaňové příjmy 

§ 3612, pol. 2324 o 6 tis. Kč 

§ 3613, pol. 2324 o 2 tis. Kč 

   

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3613, pol. 5152 o 8 tis. Kč 

 

 

Důvodová zpráva: 

Úprava rozpočtu se týká dokrytí spotřeby tepla v KS.  

 

 

  

zvýší 

nedaňové příjmy 

  

§ 2212, pol. 5311 o 2 tis. Kč 

§ 2219, pol. 2119 o 66 tis. Kč 

§ 3349, pol. 2111 o 2 tis. Kč 

§ 6171, pol. 2324 o 2 tis. Kč 

§ 3632, pol. 2324 o 1 tis. Kč 

§ 6320, pol. 2322 o 2 tis. Kč 

 

zvýší 

běžné výdaje 

  

§ 6171, pol. 5139 o 30 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5151 o 18 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5153 o 12 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5154 o 5 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5162 o 10 tis. Kč 

   

 



Důvodová zpráva: 

Úprava rozpočtu se týká dokrytí nákladů na nákup materiálu, spotřeby vody v budově ÚMOb, 

spotřeby plynu v budově ÚMOb (po vyúčtování spotřeby za loňský rok byly navýšeny 

zálohové platby), vyúčtování spotřeby elektrické energie a služeb elektronických komunikací 

(od 2/2021 uzavřena nová rámcová smlouva, kdy cena služeb byla navýšena). 

 

zvýší 

nedaňové příjmy 

§ 3113, pol. 2229 o 38 tis. Kč 

   

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3421, pol. 5011 o 28 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5031 o 7 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5032 o 3 tis. Kč 

   

Důvodová zpráva: 

Úprava rozpočtu se týká dokrytí mzdových nákladů správce hřiště u základní školy. 

 

zvýší 

nedaňové příjmy 

§ 3111, pol. 2229, ÚZ 120513014 o 35 tis. Kč 

§ 3111, pol. 2229, ÚZ 120113014 o 7 tis. Kč 

§ 3113, pol. 2229, ÚZ 120513014 o 36 tis. Kč 

§ 3113, pol. 2229, ÚZ 120113014 o 7 tis. Kč 

   

   

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3111, pol. 5366, ÚZ 120513014 o 35 tis. Kč 

§ 3111, pol. 5366, ÚZ 120113014 o 7 tis. Kč 

§ 3113, pol. 5366, ÚZ 120513014 o 36 tis. Kč 

§ 3113, pol. 5366, ÚZ 120113014 o 7 tis. Kč 

   

Důvodová zpráva: 

Úprava rozpočtu se týká vratky části průtokové dotace „Poskytované bezplatné stravy dětem 

ohrožených chudobou ve školách MSK. 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3632, pol. 5169 o 10 tis. Kč 

 

sníží 

běžné výdaje 

§ 2212, pol. 5139 o 10 tis. Kč 

  

 



Důvodová zpráva: 

Úprava rozpočtu se týká odvozu hlíny ze hřbitova, kdy tato není kryta schváleným rozpočtem. 

Kryto z nákupu materiálu na silnicích. 

 

 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5011, ÚZ 13101 o 44 tis. Kč 

§ 3745, pol. 5031, ÚZ 13101 o 11 tis. Kč 

§ 3745, pol. 5032, ÚZ 13101 o 5 tis. Kč 

 

zvýší 

ostatní neinvestiční přijaté transfery 

pol. 4116, ÚZ 13101 o 60 tis. Kč 

   

   

Důvodová zpráva: 

Rozpočtové opatření se týká přijaté dotace z úřadu práce na částečné pokrytí mzdy pracovníka 

technických služeb. 

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 72/1505.) dne 11.8.2021 

 

 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 13, kterým se: 

zvýší 

běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5166 o 30 tis. Kč 

 

zvýší 

nedaňové příjmy 

§ 2219, pol. 2119 o 30 tis. Kč 

   

   

Důvodová zpráva: 

Uzavření smlouvy na poskytnutí právních služeb s JUDR. P.P. na doporučení SMO, které 

dlouhodobě zastupuje ve věci určení vlastnického práva k pozemku - komunikace vedoucí  

od ul. Krmelínská směrem k Dubině. 

Schváleno usnesením Rady městského obvodu Hrabová č. 74/1568.) dne 30.8.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Předkládá: Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová   


