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Rada městského obvodu Slezská Ostrava usn. č. 4338/RMOb-Sle/1822/97
ze dne 12.01.2022 schválila rozpočtové opatření

Zprac.
Došlo:

3 1 -01- 2022 '

C|.:
Odbor ŠaK
Přílohy
ORJ 10 §3429 pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) UZ32
10.000,UZ 32
ORJ 10 § 3326 pol. 5492 (dary obyvatelstvu)
10.000,+
Jedná se o převod prostředků na vyplacení darů (očištění a konzervace sochy strážníka s podstavcem)

š

Odbor INV
ORJ 2 § 6171 pol. 5168 (zprac. dat a služby související s inf. a komun, technolog.) ORJ 2 §2212 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
org. 0310384000000 +
(„Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách", projektová dokumentace)

125.000,125.000,-

ORJ 2 § 6171 pol. 5168 (zprac. dat a služby související s inf. a komun, technolog.) ORJ 2 §6171 pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby)
ORJ 2 § 3111 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
org. 0310422000000 +
(„Úprava prostoru areálu MŠ Slívová", projektová dokumentace)

25.000,302.000,327.000,-

ORJ 2 § 3699 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
ORJ 2 § 5512 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
org. 0310363000000
(„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice", projektová dokumentace)

+

401.000,401.000,-

+

51.000,712.000,763.000,-

ORJ 2 § 3699 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
ORJ 2 § 3699 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
ORJ 2 § 3745 pol. 6121 (budovy, haly a stavby)
org. 0310379000000
(„Veřejné prostranství Bazaly, Slezská Ostrava", projektová dokumentace)
Rozpočtová opatření týkající se rozpočtu r. 2021
1)

Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-2/2021 jsme obdrželi od Úřadu práce částku ve výši
30.000,- Kč na platy za měsíc listopad 2021.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší
na ORJ 9

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol.4116
ÚZ 13101

+

30.000,-

zvýší
na ORJ 8
na ORJ 8
na ORJ 8

běžné výdaje
§3745 pol. 5011
§ 3745 pol. 5031
§ 3745 pol. 5032

+
+
+

23.000,5.000,2.000,-

2)

ÚZ 13101
ÚZ 13101
ÚZ 13101

Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-23/2021 jsme obdrželi od Úřadu práce částku ve výši
30.000,- Kč na platy za měsíc listopad 2021.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
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zvýší
na ORJ 9

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol. 4116
ÚZ 13101

zvýší

běžné výdaje
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30.000,-

Kt

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

na ORJ 8
na ORJ 8
na ORJ 8
3)

§ 3745
§ 3745
§ 3745

pol. 5011
pol. 5031
pol. 5032

Rozpočtové opatření

ÚZ 13101
ÚZ 13101
ÚZ 13101

+
+
+

22.000,6.000,2.000,-

Rada města usnesením č. 08376/RM1822/129 ze dne 21. prosince 2021 schválila na základě
rozhodnutí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Slezská Ostrava ve výši 35.089,- Kč
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2021. Z toho pro:
JSDH Antošovice
2.000,- Kč
JSDH Heřmanice
13.089,- Kč
JSDH Koblov
800,- Kč
JSDH Kunčičky
2.400,- Kč
JSDH Muglinov
16.800,- Kč

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší
na ORJ 9

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol. 4116
UZ 14004

+

36.000,-

zvýší
na ORJ 13

běžné výdaje
§5512 pol. 5139

+

36.000,-

5)

ÚZ 14004

Rada města na své schůzi 14.12.2021 schválila usnesením č. 08325/RM1822/128 rozpočtové
opatření, kterým se poskytnou městskému obvodu Slezská Ostrava finanční prostředky
na dobrovolné testování zaměstnanců a žáků (týká se osob mimo okruh povinného testování, tzn.
očkovaných, po prodělané nemoci COVID-19) ve výši 67.500,- Kč.

Na základě výše uvedeného provádíme následující rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší
na ORJ 9

neinvestiční převody mezi statut, městy a měst. obvody - příjmy
§6330 pol. 4137
UZ 5213
org. 503

+

68.000,-

zvýší
na ORJ 10
na ORJ 10
na ORJ 10

běžné výdaje
§3113 pol. 5331
§3113 pol. 5331
§3113 pol. 5331

+
+
+

30.000,20.000,18.000,-

ÚZ 5213
ÚZ 5213
ÚZ 5213

org. 325
org. 330
org. 330
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