Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
9/257.) Rada městského obvodu Hrabová
schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 4, kterým se:
zvýší
kapitálové příjmy-prodej pozemku ve vlastnictví MOb Hrabová na
základě uzavřené kupní smlouvy
o
§ 3639, pol. 3111
zvýší

91 tis. Kč

běžné výdaje
o
§ 2212, pol. 5171
opravy výtluků na místních komunikacích
o
§ 3319, pol. 5136
odkup Pamětní knihy Dělnické tělovýchovné jednot, na základě uzavřené
kupní smlouvy
o
§ 3111, pol. 5331

68 tis. Kč
20 tis. Kč

17 tis. Kč

jedná se o dokrytí částky na provoz MŠ, kdy tato částka byla ve schváleném
rozpočtu na straně příjmů, jako dotace poskytnutá MMO s daným
účelových zdrojem, ale nebyla s tímto účelovým zdrojem rozpočtována na
straně výdajů. Po upozornění MMO jsme byli povinni tuto částku
v rozpočtu převést na určený účelový zdroj, ale tím byl snížen schválený
neinvestiční příspěvek na provoz MŠ o tuto částku
o

20 tis. Kč

o

4 tis. Kč

o

12 tis. Kč

o

40 tis. Kč

o

20 tis. Kč

sníží
kapitálové výdaje
§ 2219, pol. 6121, ORG 14
o
snížení kapitálových výdajů na akci "Realizace přechodu pro chodce AZ
Beta"

50 tis. Kč

§ 5512 pol. 5171
jedná se o vystavení objednávky na servis garážových vrat hasičské
zbrojnice, kdy s tímto servisem bylo počítáno ve schváleném rozpočtu, ale
předložená cenová nabídka je vyšší než schválený rozpočet
§ 3639, pol. 5362
jedná se o platbu daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky
§ 3311, pol. 5222
jedná se o poskytnutí finančního daru OS MUDr. Marcely Poláčkové
§ 3900, pol. 5222
převod z § 3745, pol. 5169 na § 3900, pol. 5222-uzavření veřejnoprávní
smlouvy se spolkem Zelená Hrabová, kdy tato byla rozpočtována na
špatném § a položce
§ 3745, pol. 5169
poskytnutí finačních darů-občanům

běžné výdaje

§ 3745, pol. 5169
převod z § 3745, pol. 5169 na § 3900, pol. 5222-uzavření veřejnoprávní
smlouvy se spolkem Zelená Hrabová, kdy tato byla rozpočtována na
špatném § a položce

o

40 tis. Kč

10/316.) Rada městského obvodu Hrabová
schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 5, kterým se:
zvýší
převody mezi statutárními městy a městskými obvody-výdaje
o
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 621
zapojení prostředků na spolufinancování akce Ostravou na alternativní
pohon II
sníží
běžné výdaje
o
§ 3745, pol. 5169, ORG 2

335 tis. Kč

135 tis. Kč

prostředky na spolufinancování akce Ostravou na alternativní pohon II
kapitálové výdaje
§ 6171, pol. 6123

o

200 tis. Kč

o

40 tis. Kč

o

40 tis. Kč

prostředky na spolufinancování akce Ostravou na alternativní pohon II
zvýší
běžné výdaje
§ 6112, pol. 5137
dovybavení kanceláře - nákup DHM
sníží
kapitálové výdaje-výkup pozemků
§ 3639, pol. 6130

