
            Rozpočové opatření č. 9 pro rok 2017 schválilo zstupitelstvo města Rychvald

                    usnesením č. 16/7 ze dne 13.9.2017

         schválený rozpočet           rozpočet po úpravě č. 1 - č. 9

výdaje         118 000 tis.Kč                  151 348 tis.Kč

příjmy            92 700 tis.Kč                  102 598 tis.Kč

financování            25 300 tis.Kč                    48 750 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o 12,797.321,28 Kč

1. odbor investic a správy majetku  + 9,898.321,28 Kč

byty

3612,5137 18.000,- Kč nábytek do pergoly u DPS - židle

3612,5171 400.000,- Kč oprava vstupního schodiště k BD č.p. 1603

3612,6121 345.000,- Kč nájezdová rampa pro kočárky k BD č.p. 1601

3612,6121 334.000,- Kč nájezdová rampa pro kočárky k BD č.p. 1603

3612,6121 183.321,28 Kč dotace z rozpočtu Kraje, 2. splátka, Snížení energetické náročnosti byt.domů

nebyty

3613,5362 25.000,- Kč poplatky -  soudní vystěhování

3613,5171 363.000,- Kč nová jevištní opona - sál kulturního domu

chodníky, parkoviště

2219,6121 7,570.000,- Kč chodník ul. Michálkovická -  rozpočet po navýšení  11 770 tis.Kč

2219,6121 110.000,- Kč PD k vybudování parkoviště u BD č.p. 1605 - 1607, ul. Sokolská

2219,6121 250.000,- Kč PD k rozšíření parkoviště před BD č.p. 1601,1602,1603, ul. Mírová

veřejné osvětlení

3631,5171 220.000,- Kč oprava a údržba veřejného osvětlení dle požadavků ČEZ - schválený rozpočet
na opravy VO 800 tis.Kč +  opravy dle požadavků ČEZ po navýšení 1 020 tis.Kč

3631,6121 150.000,- Kč PD pro vybudování VO - lokalita R.-Václav, Finské domky (realizace v roce 2018)

ostatní

3639,5169 mínus 250.000,- Kč projektové dokumentace - přesun z této položky na PD k Revitalizace atrií ZŠ Sídliště

a na PD k rozšíření parkovišť 

školství

3111,5171 80.000,- Kč oprava vzduchotechniky MŠ Sídliště - navýšení rozpočtu na 530 tis. Kč

3111,5171 100.000,- Kč opravy a demontáž potrubí MŠ Sídliště - souvísí s celkovou rekonstrukcí kuchyně

2. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy  + 2,083.000,- Kč

kultura

3392,5171 mínus   5.000,- Kč oprava, údržba

3392,5194 mínus 10.000,- Kč nákup věcných předmětů

3392,5139 15.000,- Kč nákup čistících a kancelářských potřeb 

3392,5137 750.000,- Kč nové židle, stoly do sálu kulturního domu

sportoviště

3412,5169 50.000,- Kč obnova travnaté plochy na pozemku u ZŠ Václav

sbor dobrovolných hasičů

5512,5171 22.000,- Kč výměna per v hasičském vozidle 
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vnitřní správa

6171,5011 144.000,- Kč platy zaměstnanců - nástup nového pracovníka + pojištění, SF

6171,5031 36.000,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení

6171,5032 13.000,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění

6171,5168 80.000,- Kč zpracování dat, správa počítačové sítě, web stránky, údržba počítačových

programů, Tv a další - navýšení rozpočtu o služby, které nebyly plánovány ve 
schváleném rozpočtu, tj. na nové web stránky, spisovku, Codexis Cloud 

6171,5137 55.000,- Kč WIFI + dovybavení technikou - budova městského úřadu

6171,5909 2.000,- Kč vratka mylně inkasované pokuty - rok 2016

6171,6122 363.000,- Kč elektronická interaktivní úřední deska

6171,5499,ÚZ 19 105.000,- Kč sociální fond - příspěvek na dovolenou a oprava položky 5499 a5169

6171,5169,ÚZ 19 mínus 97.000,- Kč sociální fond - služby, stravenky a oprava položky 5169 a 5499

školství

3113,6121 500.000,- Kč revitalizace atrií ZŠ Sídliště - navýšení rozpočtu, po schválení celkem 1 300 tis. Kč

3113,6121 60.000, Kč projektová dokumentace k revitalizaci atrií ZŠ Sídliště

3. odbor stavební a životního prostředí  + 816.000,- Kč

vodní hospodářství

2333,5169 200.000,- Kč čištění DVT - potok Lípový, vyčištění propustků - není ve schváleném rozpočtu

3745,5169 500.000,- Kč paušální náhrada pro veřejně prospěšné práce - viz žádost

nakládání s odpady

3728,5169 16.000,- Kč zpracování plánu odpadového hospodářství na rok 2017 - 2021

3726,5169 100.000,- Kč likvidace biologického odpadu vč. štěpkování - rozp. 300 tis. Kč, zůst. 50 tis.Kč,

nutné posílení rozpočtu vzhledem k množství biolog.odpadu a štěpkování

4. odbor finanční  +  0,- Kč

6409,5492 mínus 50.000,- Kč peněžité dary poskytované obyvatelstvu - oprava z § 6409 na § 3900

6409,524O mínus 50.000,- Kč transfer neziskovým a podobným organizacím - oprava z § 6409 na § 3419

3900,5492 100.000,- Kč peněžité dary poskytované obyvatelstvu 

II. Příjmy: zvýšení o 1,063.321,28 Kč

pol. 1356 880.000 Kč příjmy úhrad za dobývání nerostů - nad rámec schváleného rozpočtu

pol.4222, ÚZ 615 183.321,28 Kč dotace z rozpočtu Kraje na projekt Snížení energetické náročnosti bytových 

domů Rychvald, 2. splátka

III. Financování: zvýšení o 11,734.000,- Kč

pol. 8115 11,734.000,- Kč rezervy minulých let

IV. Stav volných finančních prostředků:

K 1.1.2017 činil zůstatek na účtech města 66 113 tis. Kč, z toho do rozpočtu 2017 bylo zapojeno 25 300 tis. Kč.

K dnešnímu dni bylo schváleno 8 rozpočtových opatření a z rezerv (přes financování) použito na doplnění rozpočtu

výdajů dalších 11 716 tis. Kč.

Při schválení rozpočtového opatření č. 9, tj. včetně financování ve výši 11 734 tis. Kč, bude činit zůstatek volných 

finančních prostředků 17 363 tis. Kč, který bude k 31.12.2017 navýšen o neuskutečněné výdaje.
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Zpracovala: Strnišťová Jana
vedoucí úředník finančního odboru
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