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Městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu
Při|ato

I 2 -01- 2022

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezs
úřad městského obvoldu——------

..„Rozpočtové opatření
Úřad městskéno obvodu Slezská Ostrava C dop
Odbor .-nitm.ch věc:
4
Zprac.

Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 4668/RMOb-Sle/l822/105
ze dne 30.03.2022 schválila rozpočtové opatření
----Cj
Přílohy

1)

1 2 -04- 2022 1

tyffcZPr---.Jt/Z

Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opaťI Clil.

Odbor TS
ORJ 1 § 4359 pol. 5152 (teplo)
ORJ 1 § 4351 pol. 5152 (teplo)
ORJ 1 § 3613 pol. 5152 (teplo)

org. 998515
org. 329750

ORJ 1 § 4359 pol. 5157 (teplá voda)
ORJ 1 § 4351 pol. 5157 (teplá voda)
ORJ 1 § 3613 pol. 5157 (teplá voda)

org. 998515
org. 329750

ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ
ORJ

org. 998515

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

§4359
§4359
§4359
§ 4359
§ 4359
§4351
§4351
§4351
§ 4351
§ 4351
§ 3632
§3612
§ 3612
§ 3613

pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.

5151
5154
5154
5169
5171
5151
5153
5154
5154
5169
5154
5154
5151
5151

(studená voda)
(elektrická energie)
(elektrická energie)
(nákup ostatních služeb
(opravy a udržování)
(studená voda)
(plyn)
(elektrická energie)
(elektrickáenergie)
(nákup ostatních služeb)
(elektrická energie)
(elektrická energie)
(studená voda)
(studená voda)

+

+

16.000,2.000.18.000,-

+
+
+
+

8.000.40.000,68.000,2.000
1.000.8.000,50.000,79.000,52.000,1.000.15.000,100.000.173.000
21.000,-

+
+

452.000,447.000
5.000,-

+

46.000.4.000,50.000,-

org. 329750
org. 329750

ORJ 1 § 3612 pol. 5153 (plyn)
ORJ 1 §3613 pol. 5154 (elektrická energie)
ORJ 1 § 5512 pol. 5153 (plyn)
(Převod finančních prostředků na úhradu záloh za elektrickou energii, plyn, vodu a teplo)
ORJ 1 §3612 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ÚZ 35
ORJ 1 § 3612 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
org. 481845
ORJ 1 §5512 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
(Převod finančních prostředků na revize plynu a elektro v kotelnách HZ)

Odbor INV
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
8.000
ORJ 2 §3612 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
8.000,+
(Převod finančních prostředků na „Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická“, ornitologický
posudek)
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
30.000,ORJ 2 § 3392 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
30.000,+
(Převod finančních prostředků na „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“, mykologický
posudek)
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ORJ 2 §6171 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby)
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20.000,7.000,27.000,-

org.998515
org. 998515
org. 998515
org. 329750
org. 329750

ty

279.000
279.000,-
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(Převod finančních prostředků na „Kompletní rekonstrukce ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina vs.
nová přístavba radnice Slezské Ostravy44, energetická studie)
ORJ 2 § 5512 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)ÚZ 3590
org. 0310363000000 166.000
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
1.000,ORJ 2 § 2212 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)ÚZ 3590
org. 0310417000000 + 166.000,org. 0310417000000 +
ORJ 2 § 2212 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
1.000,(Převod finančních prostředků na „Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a
Sazečská44, dodatek č.l projektová dokumentace44)
ORJ 2 § 5512 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)ÚZ 3590
org. 0310363000000 61.000,ORJ 2 § 3745 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)ÚZ 3590
org. 0310370000000 +
61.000,(Převod finančních prostředků na „Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa, ul. Vdovská44, autorský
dozor)
2)

Rada města svým usnesením č. 8935/RM1822/139 ze dne 15. března 2022 rozhodla o poskytnutí
účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí statutárního města Ostravy
městskému obvodu Slezská Ostrava na realizaci projektu:
•
•
•

„Inventarizace dřevin s hodnocením stromů a návrhem zásahů v MOb Slezská Ostrava44
v maximální výši 228.690,- Kč;
“Tahové zkoušky dřevin, ul. Kmetská, k.ú. Slezská Ostrava44 v maximální výši
193.116,- Kč;
„Biologický průzkum ve VKP č. 45 v lokalitě Park na ul. Frýdecká, k.ú. Kunčice n. O.44
v maximální výši 24.563,- Kč.

Na základě výše uvedenému provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
UZ 1030 org. 503
447.000,na ORJ 9
§ 6330 pol. 4137
+
zvýší běžné výdaje
na ORJ 5
§ 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

ÚZ 1030

+

447.000,-

3) Rada města usnesením č. 08962/RM1822/140 ze dne 22. března 2022 schválila poskytnutí
investičního a neinvestičního transferu pro městský obvod Slezská Ostrava následovně:•
•
•

investiční transfer ve výši 7 000 tis. Kč na výstavbu kolumbária, přístupových ploch a zpevněných
ploch na Ústředním hřbitově
neinvestiční transfer -1 500 tis. Kč, z toho:
hřbitov Kunčičky - oprava budov, přemístění opuštěného hrobového příslušenství, terénní
úpravy, zatravnění plochy opuštěných hrobů (795 tis. Kč)
hřbitov Koblov - oprava chodníku, podezdívky, oplocení (705 tis. Kč)

Na základě výše uvedenému provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9
§6330 pol. 4251
ÚZ 3500 org. 603
+ 7.000.000,zvý š í ostatní neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody
- příjmy
ÚZ 93 org. 503
1.500.000,na ORJ 9
§6330 pol. 4137
+
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zvýší kapitálové výdaje
na ORJ 2
§ 3632 pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ÚZ 3500 org. 0310020000000 +

7.000.000,-

zvýší běžné výdaje

na ORJ 1
na ORJ 5
na ORJ 5

§ 3632
§ 3632
§ 3632

pol. 5171 (opravy a udržování)
ÚZ 93
pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 93
pol. 5171 (opravy a udržování)
ÚZ 93

org. 0310435000000 +
org. 0310435000000 +
org. 0310435000000 +

654.000,316.000,530.000,-

Sf-tUiláim město Ostrava
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