
město usirava
Městský obvod Slezská Ostrava 

úřad městského obvoduJ49
Statutární město Ostrah310 [) Q .ne. orm 
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu

| podatelna
Rozpočtové opatření

výpravna
C dop.Úřad městského odvodu Slezská Ostrava 

Cdbcr vnitřních věci 4Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. ě. 4772/RMOb-Sle/l 822/10 
ze dne 13.04.2022 schválila rozpočtové opatření

7 Zprac.

0 3 -05- 2022 iDošlo

4
1) Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opátření:

Přílohy
Ukl zn.fh72.
sf/

Odbor TS

ORJ I §3612 pol. 2324 (přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady)
ORJ 1 §6171 pol. 2324 (přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady)
ORJ 1 § 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 1 §3612 pol. 5151 (studená voda)
ORJ 1 § 3613 pol. 5154 (elektrická energie)
(Převod finančních prostředků na „Opravy a údržba bytového fondu, zálohy a vyúčtování za služby dodávky 
energií'1)

+ 1.145.000,- 
+ 155.000.-
+ 800.000,- 
+ 200.000.- 
+ 300.000,-

ORJ 1 §3612 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ORJ 1 § 6221 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
(Převod finančních prostředků na „Připojovací poplatky ČEZ, pomoc Ukrajině")

50.000.-
50.000.-+

ORJ 1 § 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 1 § 6221 pol. 5171 (opravy a udržování))
(Převod finančních prostředků na „Opava bytů, pomoc Ukrajině")

- 1.000.000.-
+ 1.000.000,-

ORJ 1 § 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 1 § 6221 pol. 5154 (elektrická energie)
(Převod finančních prostředků na „Zálohy a vyúčtování dodávky za elektrickou energii, pomoc Ukrajině")

36.000UZ 35
36.000.-+

ORJ 1 §3612 pol. 5153 (plyn)
ORJ 1 § 6221 pol. 5153 (plyn)
(Převod finančních prostředků na „Zálohy a vyúčtování dodávky plynu, pomoc Ukrajině")

8.000.-
8.000.-+

ORJ 1 § 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 1 § 5512 pol. 5171 (opravy a udržování))
(Převod finančních prostředků na „Oprava kanalizační přípojky garáž, HZ Muglinov")

120.000.-
120.000.-+

Odbor ŠaK

ORJ 10 § 3113 pol. 5901 (nespecifikované rezervy)
ORJ 10 § 3111 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 10 § 3111 pol. 6351 (opravy a udržování)
ORJ 10 § 3111 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ORJ 10 § 3113 pol. 6351 (invest.transfery zřízeným přísp.organ.) 
ORJ 10 § 3113 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

565.000, -
165.000, - 
50.000.-

150.000, -

+
ÚZ 112 +

+
50.000.- 

150.000.-
(Převod finančních prostředků na „Nákup 2 ks čistících strojů (MŠ Komerční a ZŠ Škrobálkova), výměnu 
písku v pískovištích mateřských škol a úhradu ostatních služeb pro základní a mateřské školy")
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