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Rozpočtové opatření
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Městský obvod Slezská Ostrava 

úřad městského obvoduRada městského obvodu Slezská Ostrava usn. ě. 4548/RMOb-Sle/1822/102 
ze dne 23.02.2022 schválila rozpočtové opatření Přijato: 0 1 -03- 2022
1) Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opatření:

podatelna výpravna
Odbor INV
ORJ 2 § 3745 pol. 6121 (Budovy, haly a stavby) ÚZ000003590 org. 0310401000000 -

509.000,-
ORJ 2 §2212 pol. 6121 (Budovy, haly a stavby) ÚZ000003590 org. 0310401000000 +

509.000,-
(„Rekonstrukce oblasti ul. Nadační, Výhradní, Pstruží“, projektová dokumentace)
ORJ 2 §2212 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 000003590 org. 0310398000000 -

188.000,-
ORJ 2 §2219 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 000003590 org. 0310404000000 +

188.000,-
(„Parkoviště na ul. Jaklovecká, projektová dokumentace")
ORJ 2 § 3699 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 000003590

346.000, -
ORJ 2 §2212 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 000003590 org. 0310398000000 -
ORJ 2 §2219 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 000003590 org. 0310431000000 +

370.000, -
(„Parkování ve vnitrobloku mezi ul. Nejedlého, Jaklovecká, M.D. Rettigové a Olbrachtova, projektová 
dokumentace")

24.000,-

ÚZ 000003590 org.0310205000000 - 
ÚZ 000003590 org.0310205000000 +

78.000,-
78.000,-

ORJ 2 § 2212 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby)
ORJ 2 §2219 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby)
(„Chodník podél ul. Šenovská, úsek Zárubecká-Hranečník", projektová dokumentace")

5.000,-
5.000,-

ORJ 2 § 3699 pol. 5169 (Nákup ostatních služeb)
ORJ 2 §3612 pol. 5169 (Nákup ostatních služeb)
(„Regenerace bytového fondu Mírová Osada - IV. Etapa, ul. Zapletalova, ornitologický posudek")

ORJ 2 § 3699 pol. 5169 (Nákup ostatních služeb)
ORJ 2 § 3392 pol. 5169 (Nákup ostatních služeb)
(„Modernizace kulturního domu v Heřmanicích, mykologický posudek")
ORJ 2 §3722 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 000003590 org. 0310419000000

1.259.000. -
ORJ 2 §4350 pol. 6122 (Stroje, přístroje, zař.)
ORJ 2 § 4350 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby)

1.119.000, -
(„Domov pro seniory Antošovice", realizace)

+

25.000,-

25.000,-+

ÚZ 000003590 org. 0310133000000 + 
ÚZ 000003590 org. 0310133000000 +

140.000,-

Odbor FaR
ORJ 9 §6409 pol. 5901 

994.000,-
ORJ 9 §6171 pol. 5192

994.000, -
(Převod finančních prostředků z rezervy na úhrady náhrad škod)

Odbor ŠaK
ORJ 10 § 3419 pol. 5222 (neinv. transfery spolkům) ÚZ 33

105.000, -
ORJ 10 § 4359 pol. 5222 (neinv. transfery spolkům) ÚZ 33 
ORJ 10 § 3429 pol. 5222 (neinv. transfery spolkům) ÚZ 33
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Rozpočtové opatření
(Převod prostředků na vyplacení dotací)

2) Dne 01.02.2022 byly připsány na účet u ČNB městského obvodu finanční prostředky ve výši 
7.674.345,38 Kč - dotace Ministerstva pro místní rozvoj akce s názvem projektu „Regenerace 
bytového fondu Mírová Osada - 1. etapa, identifikační číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014474.
Rada města rozhodla usnesením č. 06335/RM1822/96 ze dne 06.04.2021 o poskytnutí finančních 
prostředků ve výši 5 143 tis. Kč na předfinancování akce „Regenerace bytového fondu Mírová 
Osada -1. etapa, ul. Chrustova44.
Do rozpočtu SMO budeme vracet částku ve výši 5.142.932,74 Kč.
Část dotace použitá v rámci předfinancování bude vrácena do kapitálového rozpočtu a dále na posílení 
běžných výdajů.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:

zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR
naORJ 9 UZ 107117968 org. 0310361000000 + 

ÚZ 107517969 org. 0310361000000 +

pol. 4216
365.000,-

na ORJ 9 pol. 4216
7.309.000,-

zvýší investiční výdaje
na ORJ 9 § 6409 pol. 6909 (rezerva)

5.143.000,-
+

zvýší investiční výdaje
na ORJ 2 § 2219 pol. 6121 (budovy, haly, stavby)

164.000, -
(„Parkování ve vnitrobloku44, projektová dokumentace)
na ORJ 2 §4350 pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) ÚZ 000000135 org. 0310133000000 +

365.000, -
(„Domov pro seniory Antošovice44, realizace)

org. 0310431000000 +

zvýší běžné výdaje
na ORJ 2 § 6171 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby)

302.000, -
(„Strategický plán městského obvodu Slezská Ostrava44, realizace)
na ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

600.000, -
(„Následná péče - Park Hladnovská44, realizace)
na ORJ 2 §4350 pol. 5137 (DDHM)

1.100.000,-
(„Domov pro seniory Antošovice44, realizace)

+

+

ÚZ 000013501 org. 0310133000002 +

3) Rada města usnesením č. 8755/RM1822/136 ze dne 22. února 2022 schválila rozpočtové opatření, 
kterým městský obvod Slezská Ostrava vrací do rozpočtu statutárního města Ostravy nevyčerpané 
prostředky ve výši 671 Kč z poskytnutého účelového neinvestičního transferu na zajištění 
dobrovolného testování zaměstnanců a žáků základních škol. Finanční prostředky byly zaslány 
v prosinci 2021, a to třem základním školám.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
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zvýší neinvestiční převody mezi SMO a MOb - výdaje
na ORJ 9 §6330 pol. 5347 ÚZ 5213 org. 503 1.000,-+

zvýší příjmy
na ORJ 10 §3113 pol. 2229 ÚZ 5213 1.000,-+

4) Rada města usnesením č. 08755/RM1822/136 ze dne 22. února 2022 schválila poskytnutí finančních 
prostředků ve výši 10 000 tis. Kč na spolufinancování akce „Rekonstrukce bytového fondu Mírová 
Osada IV. etapa, ul. Zapletalova", tj. 37,86 % z celkových nákladů akce, a to z rezervy na obnovu 
a rozvoj bytového fondu.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:

investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
§ 6330 pol. 4251

kapitálové výdaje
§3612 pol. 6121 (Budovy, haly, stavby) ÚZ 3612 org.0310102000000 + 10.000.000,-

zvýší
na ORJ 9 + 10.000.000,-UZ 3612 org. 603

zvýší
na ORJ 2
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