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Rozpočtové opatření

výpravna

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 0503/ZMOb-Sle/l822/20
ze dne 21.04.2022 schválilo rozpočtové opatření
Příloha č. 1
1)

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1974/ZM1822/33 ze dne 20. dubna 2022 rozhodlo
v návaznosti na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a v pokladně k 31.12.2021 o
poskytnutí finančních prostředků našemu městskému obvodu v celkové výši 9.591.000,- Kč na
neúčelové neinvestiční dotace.

Na základě výše uvedenému provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9
§ 6330 pol. 4137
org. 503
+ 9.591.000,-

zvýší běžné výdaje
na ORJ 5
§ 3632 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
(hřbitovy - úprava ceníků o míru inflace - narůst nákladů)

+

400.000,-

na ORJ 5
§ 3722 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
(odpady - zvýšení poplatků za skládkovné, úprava ceníků o míru inflace)

-

500.000,-

§2212 pol. 5171 (opravy a udržování)
na ORJ 5
+ 4.000.000,(místní komunikace - úprava ceníků o míru inflace, komunikace ul. Lucinková a ul. Kramolišova, DZ
Nová osada, parkování ul. Na Baranovci)
na ORJ 5
§ 2219 pol. 5171 (opravy a udržování)
(chodníky - úprava ceníků o míru inflace, chodník ul. Bohumínská)

+ 3.200.000.-

na ORJ 10 §3419 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) ÚZ 33
(navýšení celkové částky na účelové dotace)

+
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Odbor vnitřních véci
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