Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 0520/ZMOb-Sle/1822/21
ze dne 23.06.2022 schválilo rozpočtové opatření
I)

Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opatření:

OdborTS
Odbor INV
ORJ 2 § 3392
ORJ 2 §3612
ORJ 2 §3612
ORJ 2 §3612
ORJ 2 §3412
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pol.
pol.
pol.
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6121
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(budovy,
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(budovy,
(budovy,

haly
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a
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stavby) org. 0310375000009
stavby) org. 0310395000009
stavby) org. 0310003000009
stavby) org. 0310102000009
stavby) org. 0310314000009

ORJ 1 § 3612 pol. 5171 (opravy a udržování)
ORJ 1 § 4374 pol. 5171 (opravy a udržování)

- 7.433.000,+ 7.433.000,- 1.640.000,223.000,- 2.000.000,-

org. 0000000000009
org. 0000000000009

+ 3.563.000,+
300.000,-

(Převod finančních prostředků z akce: „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích", „Regenerace bytového
fondu na ulici Heřmanická“, „Regenerace bytového fondu Mírová osada III. etapa, ulice 8.března“,
„Regenerace bytového fondu Mírová osada - IV. etapa. ul. Zapletalova*', „Sportovní hala Slezská Ostrava, ul.
Antošovická" na „Opravy a údržba bytového fondu" a .Azylový dům na Liščině)
Odbor MA
Odbor DaŽP
na ORJ 4 § 3639 pol. 3111 (příjem z prodeje pozemků)
+
na ORJ 5 §2219 pol. 5171 (opravy a udržování)
+
(navýšení příjmů z prodeje části pozemku a navýšení finanční prostředků na opravu chodníků)

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Odbor vnitřních věci
4

5.000.000,5.000.000.-
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Těšínská 35, 710 16 Ostrava
www.slezskaostrava.cz
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