oiaiL.iarr.i sr.trsto vjsirřws
Městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu___

Mo

Přijato

t2
Statutární město Ostrava
městský obvod Slezsjká Ostrava
úřad městského obv^d^dgieina

-O1!- 2022

Rozpočtové opatření

výpravna

Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 4719/RMOb-Sle/1822/106
ze dne 06.04.2022 schválila rozpočtové opatření
1)

Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opatření:

Odbor INV
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
12.000,ORJ 2 § 3392 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
12.000,+
(Převod finančních prostředků na „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“ - energetické posouzení
a propagační opatření)
Odbor TS
ORJ 1 § 3612 pol. 5153 (plyn)
189.000,ORJ 1 § 5512 pol. 5171 (opravy a udržování)
189.000,+
(Převod finančních prostředků na „Oprava a nátěr fasády, vrat a střechy objektu staré zbrojnice, Antošovická
84/381“)
2)

Rada města na své schůzi dne 29. března 2022 usnesením č. 9025/RM1822/141 rozhodla o
poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence
kriminality. Městskému obvodu byla schválena částka 400.000 Kč.

Na základě výše uvedenému provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9
§ 6330 pol. 4137
UZ 7402 org. 503

400.000,-

+

zvýší běžné výdaje
ÚZ 7402
na ORJ 10 §3113 pol. 5331
+
ÚZ 7402 org. 325
na ORJ 10 §3113 pol. 5331
+
ÚZ 7402 org. 329
na ORJ 10 §3113 pol. 5331
+
ÚZ 7402 org. 330
na ORJ 10 §3113 pol. 5331
+
ÚZ 7402 org. 331
na ORJ 10 §3113 pol. 5331
+
(název projektu „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost Mob Slezská Ostrava 2022“)
na ORJ 7
§4374 pol. 5169
UZ 7402
(název projektu „Zážitkový pobyt pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit11)

165.000,37.000,32.000,33.000,38.000,-

95.000,-

+
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Těšínská 35, 710 16 Ostrava
www.slezskaostrava.cz
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