Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2019 schválila rada města Rychvaldu
svým usnesením č. 37/12 ze dne 09.09.2019
schválený rozpočet
výdaje
příjmy
financování

157 500 tis.Kč
121 680 tis.Kč
35 820 tis.Kč

rozpočet po úpravě č. 1 - č. 7
187 838 tis.Kč
127 518 tis.Kč
60 320 tis.Kč

I. Výdaje: zvýšení o 1,256.700,00 Kč
1. odbor investic a správy majetku + 754.000,00 Kč
nebyty

§ 3612
§ 3613

60.000,00 Kč nájezdová rampa k BD č.p. 1607 - navýšení rozpočtu
mínus 90.000,00 Kč rekonstrukce části budovy č.p.1609 - vytvoření zázemí pro DDM

dětská hřiště

90.000,00 Kč rekonstrukce části budovy č.p.1609 - vytvoření zázemí pro DDM - navýšení
rozpočtu na venkovní úpravy na 1 000 tis. Kč

§ 3421
bezpečnost silničního provozu

§ 2223

660.000,00 Kč pořízení 4 ks ukazatelů rychlosti

pitná voda

34.000,00 Kč spotřeba vody z hydrantu

§ 2310

2. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy + 2,365.700,00 Kč
školství

§ 3113 - ZŠ
§ 3111 - MŠ

1,566.700,00 Kč dotace viz příjmy + 10 tis. Kč na zprac. zprávy o udržitelnosti projektu
600.000,00 Kč klimatizace lehárny MŠ Sídliště (360 tis. Kč), stříška nad vstupem do MŠ
Podlesí ( 240 tis. Kč)

vnitřní správa

§ 6171

149.000,00 Kč vstupní členský příspěvek do Spolku pro nakládádní s odpady
20,00 Kč/obyvatel

městská policie

§ 5311

50.000,00 Kč pořízení defibrilátoru

3. odbor stavební a životního prostředí + 260.000,00 Kč
nakládání s odpady

§ 3729

70.000,00 Kč ostatní nakládání s odpady - černé skládky - navýšení rozpočtu

údržba veřejné zeleně

§ 3745

150.000,00 Kč doplnění a oprava mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) - navýšení rozpočtu,
ohrádky na kontejnery s tříděným odpadem, sloupek pro psy

pitná voda

§ 2310

40.000,00 Kč poplatek za odpojení nefunkčních vodovodů

4. odbor finanční - 2,123.000,00 Kč
změny technologií vytápění

§ 3713

630.000,00 Kč bezúročná zapůjčka na výměnu kotlů na pevná paliva - navýšení rozpočtu

finanční rezerva

§ 6409

mínus 2,753.000,00 Kč finanční rezerva
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II. Příjmy: zvýšení o 1,256.700,00 Kč
pol. 1122
pol. 4116,ÚZ 103533063
pol. 4116,ÚZ 103133063

mínus 300.000,00 Kč daň z příjmů právnických osob za obec
1,323.194,98 Kč dotace z MŠMT pro ZŠ Rychvald - evropský podíl
233.505,02 Kč dotace z MŠMT pro ZŠ Rychvald - národní podíl

Průtoková dotace - neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro příspěvkovou organizaci
Základní škola Rychvald, okres Karviná. Jedná se projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů v oblasti
prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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