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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z mimořádné 1. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 26. 11. 2014


















Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 26. 11. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Ing. Ilona Honusová
Zaměstnanci
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Petr Orieštík














































40/1 MRM 14
bod 1/M1
Rozpočet města na rok 2015, rozpočtový výhled 2016-2017

Rada města


1.
schvaluje



upravený návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2015 uvedeného v příloze č. 1 

2.
doporučuje Zastupitelstvu SMO udělit



kompetence radě města a odboru finančnímu a rozpočtovému k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst. 2., písm. a) zákona č.128/2000Sb. O obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v rozsahu:

a)
všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak


b)
ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. z položek „rezervních“ do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou






3.
doporučuje zmocnit








vedoucího odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2014 v případech, kdy finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu na rok 2014, ale výdej za ně se uskuteční v roce 2015, případně později


4.
ukládá


primátorovi města předložit tento materiál na zasedání ZMO dne 15.12.2014
Zodpovídá: primátor
Termín: 28. 11. 2014




















41/1 MRM 14
bod 2/M1
Projekt „Rekonstrukce objektu Hradecká 16“ – Smlouva o partnerství; revokace usnesení č. 3346/91 RM 14


Rada města



odročuje



projednání materiálu „Projekt „Rekonstrukce objektu Hradecká 16“ – Smlouva o partnerství; revokace usnesení č. 3346/91 RM 14“







                    Bc. Martin Víteček 	  v.r.                                       Mgr. Simona Bierhausová   v.r.
               primátor			               	                                             1. náměstkyně primátora

