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CiíDor vrvtřrvch véc

Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 5098/RMOb-Sle/l 822/118 
ze dne 27.07.2022 schválila rozpočtové opatření

termDošlo: 1 0 -08- 2022■ m_
C|:

1) Na základě požadavku jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opatři ;nfehy: J / 4 ňl
a/Odbor FaR

ORJ 9 § 6409 pol. 5901 (nespecifikované rezervy)
ORJ 9 §6112 pol. 5173 (cestovné)
(Převod finančních prostředků na cestovné pro zastupitelé)

Odbor PRÁV
ORJ II § 6171 pol. 2324 (přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady) 
ORJ 11 §6171 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
(Zapojení příjmů z nákladů řízení na nákup ostatních potřeb)

100.000,-
100.000,-+

20.000,-
20.000,-

+
+

Odbor ŠaK
ORJ 10 § 3113 pol. 5901 (nespecifikované rezervy)
ORJ 10 § 3111 pol. 5331 (neinv.přisp.zříz.přís.org.) org. 315

503.000,- 
503.000,-

(Převod finančních prostředků na opravu - zhotovení plotu MŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková 
organizace. Příspěvkové organizaci bude navýšen neinvestiční příspěvek)

UZ 112 +

Odbor INV
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 
ORJ 2 § 5512 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

56.000,- 
56.000,-

(Převod finančních prostředků na „Rekonstrukci hasičské zbrojnice Heřmanice“- vypracování vizualizace)
+

ORJ 2 § 3722 pol. 6121 (budovy, haly a stavby) org. 0310419000000 ÚZ 3590 
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ORJ 2 § 3412 pol. 6121 (budovy, haly a stavby) org. 0310314000000 ÚZ 3590
ORJ 2 §3412 pol. 6121 (budovy, haly a stavby) org. 0310314000000

18.000,- 
1.000,- 

18.000,- 
1.000,-

(Převod finančních prostředků na „Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická“ - aktualizace projektové 
dokumentace)

+
+

org. 0310419000000 ÚZ 3590ORJ 2 § 3722 pol. 6121 (budovy, haly stavby)
ORJ 2 § 3745 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ORJ 2 §2212 pol. 6121 (budovy, haly stavby)
ORJ 2 § 2212 pol. 6121 (budovy, haly stavby)
(Převod finančních prostředků na „Rekonstrukci oblasti ul. Nadační, Výhradní, Pstruží“ - ČEZ)

6.000,- 
1.000,- 
6.000,- 
1.000,-

org. 0310340100000 UZ 3590 
org. 0310340100000

+
+

2) Rada města rozhodla usnesením č. 09932/RM1822/155 ze dne 12. července 2022 o změně charakteru 
části investičního transferu ve výši 1 185 tis. Kč poskytnutého na akci „Regenerace sídliště Mírová Osada 
- I. etapa“ na transfer neinvestiční. Neinvestiční transfer bude použit na sanační práce a pěstební zásahy 
na zeleni, vegetační úpravy a mobiliář. Z neinvestičního transferu bude spolufinancováno 70% 
skutečných výdajů.

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

sníží investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9 § 6330 pol. 4251 1.185.000,-UZ 3500 org. 603

zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9 § 6330 pol. 4137 + 1.185.000,-1JZ 93 org. 503
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sníží kapitálové výdaje 
na ORJ 2 § 3745 pol.6121 ÚZ 3500 org. 0310304000000 1.185.000,-

zvýší běžné výdaje 
na ORJ 2 § 3745 
na ORJ 2 § 3745 
na ORJ 2 § 3745

ÚZ 93 
ÚZ 93 
ÚZ 93

pol. 5137 
pol. 5169 
pol. 5139

org. 0310304000000 + 
org. 0310304000000 + 
org. 0310304000000 +

241.000, -
693.000, -
251.000, -

3) Rada města svým usnesením č. 09915/RM1822/155 ze dne 12. července 2022 rozhodla o poskytnutí 
účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 59 tis. Kč za účelem 
financování odborných pracovních pozic ZŠ a MŠ vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 111.“ (ve výši 50 % celkových nákladů).

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

zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na ORJ 9 §6330 pol. 4137 UZ 7140 org. 503 59.000,-+

zvýší běžné výdaje
na ORJ 10 §3113 pol. 5331 ÚZ 7140 org. 330 59.000,-+

4) Rada města rozhodla usnesením Č.9992/RM 1822/156 ze dne 26. července 2022 o poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 15 000 tis. Kč (v tom investiční: 14 211 tis. Kč, neinvestiční: 789 tis. 
Kč) na spolufinancování akce „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“. Investiční finanční 
prostředky budou použity např. na zateplení obálky budovy, výměnu výplní otvorů, nové vnitřní 
rozvody elektro, ZT1, ÚT, VZT, novou plynovou přípojku aj. Neinvestiční výdaje budou použity na 
vnitřní vybavení kulturního domu např. židle, lednice, venkovní mobiliář aj. Finanční prostředky 
budou poskytnuty z účelové rezervy OFR SMO na předfinancování a spolufinancování projektů.

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

zvýší investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9 §6330 pol. 4251 UZ 6330 org. 603 + 14.211.000,-

zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na ORJ 9 §6330 pol. 4137 UZ 6330 org. 503 789.000,-+

zvýší kapitálové výdaje
na ORJ 2 § 3392 pol.6121
na ORJ 2 §3392 pol. 6122

ÚZ 6330 org. 0310375000000 + 13.100.000,- 
ÚZ 6330 org. 0310375000000 + 1.111.000,-

zvýší běžné výdaje
na ORJ 2 §3392 pol. 5137 ÚZ 6330 org. 0310375000000 + 789.000,-

5) Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-JZ-34/2022 
jsme obdrželi od Úřadu práce částku ve výši 8 774,- Kč na platy za měsíc květen 2022.

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

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
ÚZ 104513013 
ÚZ 104113013

na ORJ 9 
na ORJ 9

pol. 4116 
pol. 4116

7.000, -
2.000, -

+
+
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Rozpočtové opatření

zvýší běžné výdaje
na ORJ 8 § 3745 
na ORJ 8 § 3745 
na ORJ 8 § 3745 
na ORJ 8 § 3745

pol. 5011 
pol. 5031 
pol. 5011 
pol. 5031

UZ 104513013 
ÚZ 104513013 
ÚZ 104113013 
ÚZ 104113013

6.000,- 
1.000,- 
1.000,- 
1.000,-

+
+
+
+

6) Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-JZ-39/2022 
jsme obdrželi od Úřadu práce částku ve výši 16 000,- Kč na platy za měsíc červen 2022.

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

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transferv ze SR
ÚZ 104513013 
ÚZ 104113013

na ORJ 9 
na ORJ 9

pol. 4116 
pol. 4116

14.000,-
2.000,-

+
+

zvýší běžné výdaje 
na ORJ 8 § 3745 
na ORJ 8 § 3745 
na ORJ 8 § 3745 
na ORJ 8 § 3745

pol. 5011 
pol. 5031 
pol. 5032 
pol. 5011

UZ 104513013 
ÚZ 104513013 
ÚZ 104513013 
ÚZ 104113013

10.000,-
3.000, -
1.000, - 
2.000,-

+
+
+
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