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Rozpočtové opatření
_ biatuiarm město usirava 

Městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu

Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 4938/RMOb-Sle/l822/112,10 
ze dne 25.05.2022 schválila rozpočtové opatření

l) Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtovéj

1 1 -06- 2022

výpravna

Pol. 8115 (změny stavu krátkod. prostředků na bank. účtech) 
ORJ 8 § 3392 pol. 5499 (ostatní neinv. transfery obyvatelstvu) 
ORJ 8 § 6171 pol. 5499 (ostatní neinv. transfery obyvatelstvu) 
ORJ 8 §6171 pol. 5179 (ostatní nákupy j.n.)

+ 2.204.000,- 
4.000,- 

+ 2.000.000,- 
+ 200.000,-

UZ 88 
ÚZ 88 
ÚZ 88

+

C dop
^ýjad mests^éno obvodu Slezská Os*’3va

jčtům)
ORJ 8 § 6330 pol. 4139 (ostatní převody z vlastních fonc 
ORJ 8 § 6330 pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým 
(převod finančních příspěvků v rámci sociálního fondu)

+ 2.204.000,- 
+ 2.204.000,-

Cdbo' rířntch véc«

%
1 7 -06- 2072 iDošlo

Odbor ŠaK 
Odbor DaŽP

či
4,/oPři loby

W *ORJ 10 § 2212 pol. 2321 (přijaté pen. neinve. dary) 
ORJ 5 §2212 pol. 5169 (nákup ostat, služeb)

245.000,- 
245.000,-

(Peněžní dar od společnosti Liberty Ostrava a. s., který- bude použít na jarní čištění komunikací v městském 
obvodu Slezská Ostrava na základě darovací smlouvy)

ÚZ 6 4

Odbor INV
ORJ 2 § 3745 pol. 6121 (budovy,haly a stavby) org. 0310379000000 ÚZ 3590 
ORJ 2 § 3722 pol. 6121 (budovy,haly a stavby) org. 0310419000000 ÚZ 3590 
(„Osazení polozapuštěných kontejnerů v lokalitě Slezská Ostrava1*, realizace)

- 3.000.000,-
+ 3.000.000,-

2) Rada města rozhodla usnesením č. 09459/RM1822/148 ze dne 17. května 2022 o poskytnutí
finančních prostředků městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 12 500 tis. Kč na akci
„Rekonstrukce a opravy bytů - Ukrajina2 * * * * * * * * 11. Jedná se o opravu 25 bytů ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava k zajištění komplexních oprav
volných bytů v souvislosti s potřebou zajištění ubytování pro občany Ukrajiny. Finanční prostředky 
budou poskytnuty městskému obvodu ve formě neinvestiční dotace (např. výměna otopných těles,
zdravotechniky a vzduchotechniky, zárubní, prahů, dveří, demontáž a montáž kuchyňských linek,
obkladů, natažení omítek aj.) ve výši 9 360 tis. Kč a investiční dotace (např. rekonstrukce
elektroinstalace, pořízení kuchyňských linek v bytech, ve kterých nebyly aj.) ve výši 3 140 tis. Kč z
rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu v plné výši, maximálně do výše 12 500 tis. Kč (v tom 
neinvestiční: 9 360 tis. Kč, investiční: 3 140 tis. Kč), a to z důvodu řešení aktuální krizové situace v 
souvislosti s válečným konfliktem v Ukrajině. Na základy metodického pokynu Ministerstva financí
je nutné výdaje označovat § 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá.

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

z v ý š investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9 § 6330 pol. 4251

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

zvýší kapitálové výdaje
na ORJ 1 §6221 pol. 6121 (budovy, haly a stav.) ÚZ3612 org. 0310436000000 + 3.140.000.-

zvýší běžné výdaje
na ORJ 1 §6221 pol. 5171 (opravy a udržování) ÚZ3612 org. 0310437000000 + 9.360.000.-

+ 3.140.000,-UZ 3612 org. 603

+ 9.360.000,-org. 503UZ 3612
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3) Od Ministerstva práce a sociálních věcí jsme obdrželi platbu ve výši 13.366.06,91 v rámci „Žádosti o 
platbu č. 6“ investiční akce identifikační číslo EDS 113D313008002 „Domov pro seniory 
Antošovice".
Rozhodnutí o poskytnutí dotace je z Programu reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2007 - 2018.

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

zvýší ostatní investiční transfery ze SR
na ORJ 9 ÚZ 13501 org. 0310133000000 + 13.366.000,-pol. 4216

zvýši běžné výdaje
na ORJ 2 
na ORJ 2 
na ORJ 2
Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa, ul. Vdovská"- realizace

§ 3745 pol. 5169 (nákup ostat, služeb) 
§ 3745 pol. 5137 (DDHM)
§ 3745 pol. 5139 (nákup materiálu)

+ 254.000,-
+ 42.000,-
+ 282.000,-

§ 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 
§ 3745 pol. 5137 (DDHM)
§ 3745 pol. 5139 (nákup materiálu)

na ORJ 2 
na ORJ 2 
na ORJ 2
„Regenerace sídliště Mírová osada -1. etapa"- realizace

+ 1.353.000,- 
+ 345.000.-
+ 361.000.-

na ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
„Následná péče"

800.000.-+

na ORJ 2 § 3392 pol. 5137 (DDHM)
„Modernizace kulturního domu Heřmanice"- realizace

738.000,-+

zvýší kapitálové výdaje
na ORJ 2 § 3745 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
„Náves Heřmanice"- předfinancování

org. 0310359000000 + 191.000.-

na ORJ 2 § 3745 pol. 6901 (rezervy investičních výdajů) + 9.000.000,-
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