Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 schválila rada města Rychvald
svým usnesením č. 103/9 ze dne 09.04.2018
schválený rozpočet
výdaje
příjmy
financování

rozpočet po úpravě č.1 - č. 4

149 000 tis.Kč
111 600 tis.Kč
37 400 tis.Kč

161 636 tis.Kč
112 581 tis.Kč
49 055 tis.Kč

I. Výdaje:
1. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy + 3,052.000,00 Kč
školství

§ 3113,6…
§ 3113,5…

2,500.000,00 Kč
488.000,00 Kč

venkovní úprava a vybavení atrií ZŠ Sídliště
úprava zeleně v atriích, navýšení příspěvku o 188 tis. Kč ZŠ Sídliště

kultura

§ 3392,5…

64.000,00 Kč

Den učitelů - program, pohoštění, věcné dárky

vnitřní správa

§ 6171,5…
§ 6171,6…

mínus 47.000,00 Kč
47.000,00 Kč

drobný dlouhodobý hmotný majetek - přesun do investic
PC včetně programu a dokovací stanice

2. odbor investic a správy majetku - 204.000,00 Kč
nebyty

§ 3613,5…

667.000,00 Kč

oprava nebytových prostor - vstupní dveře, schodiště, zubní ordinace a PD
k odstranění stavby č. p. 521 na ul. Školní (bývalá Pizzerie)

§ 3613,6…

750.000,00 Kč

PD ke snížení energetické náročnosti budovy č. p. 678 - MěÚ, č. p. 1221 hasičská zbrojnice, č. p. 404 na ul. Orlovská (každý projekt za 250 tis. Kč)

byty

§ 3612,6…
§ 3612,5…

100.000,00 Kč
mínus 600.000,00 Kč

PD k zateplení bytového domu č.p. 1461 na ul. Bohumínská
oprava bytových prostor

komunikace, chodníky, parkoviště

§ 2212,6…
§ 2219,6…

349.000,00 Kč
mínus 1,380.000,00 Kč

výhybny ul. Lutyňská, zpomalovací semafor ul. Orlovská - u pekárny
komunikace pro pěší, lokalita 32 (od STK k ZŠ Sídliště)

dětská hřiště

§ 3421,6…

450.000,00 Kč

workoutové hřiště vč. PD

školství

§ 3113,5…

43.000,00 Kč

§ 3113,6…

362.000,00 Kč

PD k opravě propojovací chodby mezi vstupním prostorem a pavilonem
Základní školy Sídliště
PD k rekonstrukci školní kuchyně - ZŠ Sídliště

veřejné osvětlení

§ 3631,6…

55.000,00 Kč

odkup sloupů veřejného osvětlení od ČEZ, vč. PD

ostatní

§ 3639,5…

mínus 1,000.000,00 Kč

rezerva na projektové dokumentace

3. odbor finanční - 2,848.000,00 Kč
dotace, dary

§ 3330,5…
§ 3900,5…

mínus 20.000,00 Kč
20.000,00 Kč

účelová dotace právnickým osobám
účelová dotace spolkům

rezerva

§ 6409,5…

mínus 2,848.000,00 Kč

finanční rezerva

Vysvětlivka: pol. 5… = bežné výdaje, pol. 6… = kapitálové výdaje (investice), PD = projektová dokumentace

