
       Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2017 schválila rada města Rychvaldu

       svým usnesením č. 90/3 ze dne 7.11.2017

         schválený rozpočet           rozpočet po úpravě č. 1 - č. 11

výdaje         118 000 tis.Kč                  151 808 tis.Kč

příjmy            92 700 tis.Kč                  103 058 tis.Kč

financování            25 300 tis.Kč                    48 750 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o  0,- Kč

1. odbor investic a správy majetku + 800.000,- Kč

nebyty, ostatní v bytovém hospodářství

školství

3113,6121 400.000,- Kč PD k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště

3113,5171 130.000,- Kč zaregulování otopné soustavy po zateplení - ZŠ Václav

3113,5169 mínus 55.000,- kč služby - ZŠ Sídliště - oprava pložky

3111,5169 mínus 75.000,- Kč služby - MŠ Sídliště

veřejné osvětlení

3631,5171 400.000,- Kč oprava VO - pokračování v opravě vedení a  výměně osvětlení v součinnosti s ČEZ 

2. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy - 344.000,- Kč

vnitřní správa

6171,5011 73.000,- Kč platy zaměstnanců - navýšení od 1.11.2017

6171,5031 19.000,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení

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

6171,5137 70.000,- Kč pořízení 2 ks počítačů včetně programů, 2 ks notebook 

6171,5161 40.000,- Kč poštovní služby

6171,5169,ÚZ 19 3.000,- Kč sociální fond 

6171,5169 mínus 3.000,- Kč služby

6171,5168 40.000,- Kč zpracování dat, PC služby, spisová služby, Geovap

6171,6122 99.000,- Kč kopírovací stroj

kultura

3392,5139 10.000,- Kč všeobecný materiál

3392,5169 64.000,- Kč nákup služeb

3392,6127 15.000,- Kč kulturní předměty - zakoupení obrazu od p. Přemysla Pastuchy 

3392,5137 mínus 750.000,- Kč stoly, židle do sálu
sportoviště

3412,5137 10.000,- Kč stůl, židle, skříňka - kancelář správce hřiště

3412,5171 50.000,- Kč oprava, údržba

zpravodaj

3349,5169 mínus 3.000,- Kč zpracování, příprava

3349,5139 3.000,- Kč tisk

3349,5161 3.000,- Kč distribuce
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školství

3113,6121 mínus 610.000,- Kč revitalizace atria u školní družiny  

3113,5169 300.000,- Kč PD, sadové úpravy, přesun sutě, ostatní služby

3113,5171 210.000,- Kč výměna chodníku, oprava odvodňovacího žlabu, ostatní oprava

3. odbor stavební a životního prostředí - 456.000,- Kč

veřejná zeleň

3745,5169 400.000,- Kč navýšení rozpočtu na další údržbu veřejné zeleně a havarijních stavů - 

úklid veřejného prostranství, trvalkový záhon u kostela, ořezy havarijních dřevin

has.dům, ořezy okolo plotu hřbitova, ošetření dřevin i MŠ, opravy stezek pro pěší,

projekt stezky pro pěší u ŠJ ZŠ, odstranění suchých stromů u parkoviště na sídlišti …

nakládání s odpady

3723,5169 350.000,- Kč svoz velkoobjemových kontejnerů - sběrný dvůr

zemědělství

1014,5169 50.000,- Kč odchyt a ustájení toulavých psů - posílení rozpočtu

vodní hospodářství

2321,6121 mínus1,256.000,- Kč odkanalizování města - PD pro územní řízení - fakturace v roce 2018

4. odbor finanční + 0 Kč

3900,5492 mínus 5.000,- Kč dary obyvatelstvu

3900,524O 5.000,- Kč neinvestiční transfer

2



       Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2017 schválila rada města Rychvaldu

       svým usnesením č. 90/3 ze dne 7.11.2017

         schválený rozpočet           rozpočet po úpravě č. 1 - č. 11

výdaje         118 000 tis.Kč                  151 808 tis.Kč

příjmy            92 700 tis.Kč                  103 058 tis.Kč

financování            25 300 tis.Kč                    48 750 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o  0,- Kč

1. odbor investic a správy majetku + 800.000,- Kč

nebyty, ostatní v bytovém hospodářství

školství

3113,6121 400.000,- Kč PD k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště

3113,5171 130.000,- Kč zaregulování otopné soustavy po zateplení - ZŠ Václav

3113,5169 mínus 55.000,- kč služby - ZŠ Sídliště - oprava pložky

3111,5169 mínus 75.000,- Kč služby - MŠ Sídliště

veřejné osvětlení

3631,5171 400.000,- Kč oprava VO - pokračování v opravě vedení a  výměně osvětlení v součinnosti s ČEZ 

2. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy - 344.000,- Kč

vnitřní správa

6171,5011 73.000,- Kč platy zaměstnanců - navýšení od 1.11.2017

6171,5031 19.000,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení

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

6171,5137 70.000,- Kč pořízení 2 ks počítačů včetně programů, 2 ks notebook 

6171,5161 40.000,- Kč poštovní služby

6171,5169,ÚZ 19 3.000,- Kč sociální fond 

6171,5169 mínus 3.000,- Kč služby

6171,5168 40.000,- Kč zpracování dat, PC služby, spisová služby, Geovap

6171,6122 99.000,- Kč kopírovací stroj

kultura

3392,5139 10.000,- Kč všeobecný materiál

3392,5169 64.000,- Kč nákup služeb

3392,6127 15.000,- Kč kulturní předměty - zakoupení obrazu od p. Přemysla Pastuchy 

3392,5137 mínus 750.000,- Kč stoly, židle do sálu
sportoviště

3412,5137 10.000,- Kč stůl, židle, skříňka - kancelář správce hřiště

3412,5171 50.000,- Kč oprava, údržba

zpravodaj

3349,5169 mínus 3.000,- Kč zpracování, příprava

3349,5139 3.000,- Kč tisk

3349,5161 3.000,- Kč distribuce

1



školství

3113,6121 mínus 610.000,- Kč revitalizace atria u školní družiny  

3113,5169 300.000,- Kč PD, sadové úpravy, přesun sutě, ostatní služby

3113,5171 210.000,- Kč výměna chodníku, oprava odvodňovacího žlabu, ostatní oprava

3. odbor stavební a životního prostředí - 456.000,- Kč

veřejná zeleň

3745,5169 400.000,- Kč navýšení rozpočtu na další údržbu veřejné zeleně a havarijních stavů - 

úklid veřejného prostranství, trvalkový záhon u kostela, ořezy havarijních dřevin

has.dům, ořezy okolo plotu hřbitova, ošetření dřevin i MŠ, opravy stezek pro pěší,

projekt stezky pro pěší u ŠJ ZŠ, odstranění suchých stromů u parkoviště na sídlišti …

nakládání s odpady

3723,5169 350.000,- Kč svoz velkoobjemových kontejnerů - sběrný dvůr

zemědělství

1014,5169 50.000,- Kč odchyt a ustájení toulavých psů - posílení rozpočtu

vodní hospodářství

2321,6121 mínus1,256.000,- Kč odkanalizování města - PD pro územní řízení - fakturace v roce 2018

4. odbor finanční + 0 Kč

3900,5492 mínus 5.000,- Kč dary obyvatelstvu

3900,524O 5.000,- Kč neinvestiční transfer

2


		2017-11-07T10:26:12+0000
	Jana Strnišťová
	Státní závěrečný účet za rok 2014




