
Statutární město Ostrava
l‘f;id nv>l'k Sm oju S (Kir.iv:i

btatularni město Ostrava 
Městský obvod Slezská Ostrava 

úřad městského obvodu WStatutární město Ostra\

Rozpočtové opatřeníměstský obvod Slezši láM^Sirava,
úřad městského obvodu t- ' uJ" Lvcl Mmčíslo:

MSJi 

J./-JUL
podatelna vyxvíciu <inť:

|'r.' sejmuti:

výpravna
Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 4903/RMOb-Sle/1822/ 
ze dne 17.05.2022 schválila rozpočtové opatření

sňala dne:

1) Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opatření- t

sou frv */ně 7 veřej né na 
n.i internetu:...........Odbor ŠaK

ORJ 10 § 3419 pol. 5222 (neinv. transfery spolkům)ÚZ 33
ORJ 10 § 3429 pol. 5222 (neinv. transfery spolkům) ÚZ 33
ORJ 10 § 3399 pol. 5222 (neinv. transfery- spolkům) ÚZ 33
(Převod finančních prostředků na vyplacení dotací)

1.036.500,-
216.500,-
820.000.-

+
+

Odbor INV
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostat, služeb)
ORJ 2 §2219 pol. 6121 (budovy.haly a stavby) org. 0310431000000 
ORJ 2 § 4350 pol. 6122 (stroje.přístroje a zař.) org. 0310133000000 ÚZ 13501
ORJ 2 § 4350 pol. 6122 (stroje.přístroje a zař.) org. 0310133000001 ÚZ 3590
ORJ 2 §2219 pol. 6121 (budovy.haly a stavby) org. 0310431000000 ÚZ 3590 
ORJ 2 § 3745 pol. 6121 (budovy.haly a stavby) org. 0310304000000 ÚZ 3590
ORJ 2 § 4350 pol. 6121 (budovy.haly a stavby) org. 0310133000001 ÚZ 3590
ORJ 2 § 3745 pol. 6121 (budovy.haly a stavby) org. 0310304000000 ÚZ 3590
(Převod finančních prostředků „DPS Antošovice“ - závěrečná fakturace předfinancování)

375.000, -
164.000, -
539.000, -
273.000, -
164.000, -
109.000, -
344.000, -
344.000, -

+

+
+

+

Odbor MA
ORJ 4 §3612 pol. 5909 (ost. neinvest.výdaje)
ORJ 4 §3613 pol. 5909 (ost. neinvest.výdaje)
(Převod finančních prostředků na vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb nebytových prostor)

20.000,-
20.000,-+

2) Rada města na své schůzi dne 3. května 2022 usnesením č. 9317/RM1822/146 schválila rozpočtové 
opatření. Na základě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. MPSV-2022/56608-213 
o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - MPSV na financování výkonu 
přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na základě § 58 odst. 1 zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byla našemu obvodu 
schválena částka 8.722.000,- Kč.

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

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na ORJ 9 ÚZ 13024 + 8.722.000pol. 4116

zvýší běžné výdaje
na ORJ 8 
na ORJ 8 
na ORJ 8 
na ORJ 7 
na ORJ 7

+ 6.078.000,- 
+ 1.507.000.- 
+ 547.000,-
+ 150.000,-
+ 25.000.-

15.000, -
7.000, -

+ 70.000,-
+ 120.000,- 
+ 50.000,-

19.000, -
1.000. -

§ 4329 pol. 5011 (platy zaměstnanců)
§ 4329 pol. 5031 (soc. zabezpečení)
§ 4329 pol. 5032 (pov.poj. na veř.zdrav.poj.)
§ 4329 pol. 5167 (služby školení a vzdělávání) 
§ 4329 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 

na ORJ 13 §4329 pol. 5132 (ochranné pomůcky)
na ORJ 13 §4329 pol. 5136 (knihy)
na ORJ 13 §4329 pol. 5137 (DDHM)
naORJ13 §4329 pol. 5139 (nákup materiálu j. n.)
na ORJ 13 §4329 pol. 5162 (služby elekt.komunikací)
na ORJ 7

UZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024 
ÚZ 13024

+
+

§ 4329 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 
na ORJ 13 § 4329 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) i--------- Li7 13024
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ÚZ 13024 
ÚZ 13024

§ 4329 pol. 5178 (nájemné za nájem s prav.koupě) ÚZ 13024

naORJ9 §4329 pol. 5173 (cestovné) 
na ORJ 7 § 4329 pol. 5176 (účast, úplaty na konference)
naORJ 13

+ 10.000,-
3.000,- 

+ 120.000,-
+

3) Rada města projedná dne 17. května 2022 na základě žádosti odboru investic a strategického rozvoje 
změnu charakteru části nevyčerpané investiční dotace na neinvestiční, a to ve výši 1.067 tis. Kč. 
Neinvestiční transfer bude použit na vnitřní vybavení Domova pro seniory Antošovice např. 
kartotéky, skříňky, televize, police, židle, stoly atd. a v položce zahrada - vodní fontána a vyvýšené 
záhony.

Na základě výše uvedeného a za podmínky, že bude schválené uvedené rozpočtové opatření v Radě 
města Ostravy, provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:

sníží investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9 §6330 pol. 4251

zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9 §6330 pol. 4137

sníží kapitálové výdaje
na ORJ 2 § 4350 pol. 6121 (budovy,haly a stavby) ÚZ 3500 org. 0310133000000 - 1.067.000,-

zvýší běžné výdaje
na ORJ 2 § 4350 pol. 5137 (DDHM)

UZ 3500 org. 603 1.067.000,-

UZ 93 org. 503 + 1.067.000,-

ÚZ 93 org. 0310133000000 + 1.067.000,-

OSTRAVAIČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 19-1649322359/0800

Těšínská 35, 710 16 Ostrava
2/2 www.slezskaostrava.cz

http://www.slezskaostrava.cz

