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Rozpočtové opatření č. 2019/78 

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu 

 ostatní územní příprava   

 (3635,6119,00000000,0080,0001039000000) - 193,600,00 Kč 

 Strategie veřejné dopravy ve městě   

 nákup ostatních služeb   

 (3635,5169,00000000,0080,0002402000000) + 193,600,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/79 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,00013015,0020,0002422000000) + 1.185.410,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou    

  OSPOD   

  - platy   

  (6171,5011,00013015,0192,0002422000000) + 880.600,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (6171,5031,00013015,0192,0002422000000) + 220.150,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6171,5032,00013015,0192,0002422000000) + 79.260,00 Kč 

  - náhrady mezd   

  (6171,5424,00013015,0192,0002422000000) + 5.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/80 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 - SR   

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000027) + 4.467,50 Kč 

  MD 231 0000 - EU   

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000027) + 75.947,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Malé Hoštice - účelový neinvestiční    

  příspěvek na provoz - projekt "Modernizace    

  vybavení integrované učebny počítačů a cizích   

  jazyků v ZŠ Malé Hoštice" - doplatek po odvolání   

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000027) + 4.467,50 Kč 

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000027) + 75.947,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/81 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 58.000,00 Kč 



Rozpočtová opatření SMO schválená RMO dne 12.06.2019 

2 
 

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  vybudování ochranných sítí na dětském hřišti   

  na ul. Otická/Nerudova   

  (3421,6121,000000000,0050,0000000000000) + 58.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/82 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Mírová 35   

  (3113,6121,00000020,0220,0007564000000)    - 70.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Otická - účelový investiční příspěvek na    

  provoz na realizaci výměny oken na budově   

  školní družiny   

  (3113,6351,000000020,0030,00010020000022) + 70.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/83 

ve výdajích  -  odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 130.821,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  výkony pro SMO - údržba komunikací   

  - náprava havarijního stavu dešťové kanalizace    

  na nám. Slezského odboje   

  (2212,5171,000000000,0790,0002534000000) + 130.821,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/84 

v příjmech - odbor kancelář primátora 

  náhrada škody   

  (3399,2324,00000000,0120,0009078000000) + 8.610,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 
  Akce města - služby   

  (3399,5169,00000000,0120,0001056230000) + 8.610,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/85 

v příjmech - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  vratky přeplatků za odběr elektřiny, plynu a dodávaná 
tepelná energie 

  

  tělovýchovná zařízení   

  (3412,2324,00000000,0051,0000000000000) + 11.134,00 Kč 

  bezpečnost a veřejný pořádek   

  (5311,2324,00000000,0051,0000000000000) + 20.527,00 Kč 

  místní správa   

  (6171,2324,00000000,0051,0000000000000) + 465.824,00 Kč 
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  bytové hospodářství   

  (3612,2324,00000000,0051,0001035000000) + 118.530,00 Kč 

  nebytové hospodářství   

  (3613,2324,00000000,0051,0001046000000) + 101.466,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  vratky přeplatků záloh na dodávané služby - byty   

  (3612,5909,00000000,0051,0001035000000) + 500.000,00 Kč 

  vratky přeplatků záloh na dodávané služby - nebyty   

  (3613,5909,00000000,0051,0001035000000) + 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 82.519,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č.2019/86 

ve výdajích - odbor majetku města 

 
ve výdajích - odbor majetku města   

  sportovní zařízení v majetku města-všeobecný materiál   

  (3412,5139,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč 

  místní správa-opravy a udržování   

  (6171,5171,00000000,0051,0000000000000) - 50.000,00 Kč 

 
    

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/87 

v příjmech - městská policie 

 

příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku   

  (5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 21.000,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie   

 

autoprovoz (vč. motorek) opravy a udržování   

 

(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)                    + 21.000,00  Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/88 

v příjmech - městská policie 

 

příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku   

  (5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 3 100,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie   

 

autoprovoz (vč. motorek) opravy a udržování   

 

(5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 3.100,00 Kč  

 
 


