
                          Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 schválilo zastupitelstvo města Rychvald
                                                       svým usnesením č. 19/17 ze dne 30.05.2018

         schválený rozpočet    rozpočet po úpravě č.1 - č. 5

výdaje         149 000 tis.Kč      163 566 tis.Kč

příjmy         111 600 tis.Kč      114 511 tis.Kč

financování            37 400 tis.Kč        49 055 tis.Kč

I. Výdaje: zvýšení o 1,930.000,00 Kč

1. odbor školství, kultury a sportu a vnitřní správy  + 635.000,00 Kč

sportoviště

§ 3412,pol.6… 550.000,00 Kč nová pryžová dopadová plocha a herní prvky pro ZŠ Václav

městská policie

§ 5311,pol.5… 35.000,00 Kč opravy služebního vozidla

SDH

§ 5512,pol.5… 50.000,00 Kč oprava venkovního čerpadla

2. odbor investic a správy majetku - 184.000,00 Kč

nebyty

§ 3613,pol.5… 1,704.000,00 Kč odstranění stavby č.p. 521 na ul. Školní (bývalá Pizzerie)

§ 3613,pol.6… 194.000,00 Kč technické zhodnocení kotelen (oprava paragrafu a položky)

§ 3613,pol.6… 300.000,00 Kč PD k rekonstrukci části budovy č.p. 1609 - vytvoření zázemí pro DDM

byty

§ 3612,pol.5… 332.000,00 Kč oprava kotelen

§ 3612,pol.6… mínus 421.000,00 Kč technické zhodnocení kotelen

§ 3612,pol.6… mínus 4,090.000,00 Kč snížení energetické náročnosti BD čp. 1501-1503,1510-1512,1601,1602

chodníky, parkoviště

§ 2219,pol.6… 245.000,00 Kč PD - parkoviště u bytového domu č. p. 1601 - 1603 na ul. Mírová  

§ 2219,pol.6… 102.000,00 Kč PD - parkoviště ulice Sokolská

§ 2219,pol.6… 250.000,00 Kč PD - chodník ul. Orlovská, čerpací stanice - pekárna

veřejná silniční doprava

§ 2221,pol.6… 100.000,00 Kč nová autobusová zastávka U pekárny

školství

§ 3113,pol.5… 1,100.000,00 Kč rekonstrukce spojovací chodby mezi vstupním prostorem a pavilonem ZŠ Sídl.

3. odbor stavební a životního prostředí + 1,100.000,00 Kč

vodní hospodářství

§ 2321,pol.6… 1,100.000,00 Kč dešťová kanalizace ul. Potoční

3. odbor finanční + 379.000,00 Kč

dotace, dary

§ 3419,pol.5… 279.000,00 Kč peněžitý dar TJ Sokol  na náklady spojené s XVI. Všesokolským sletem 

§ 3419,pol.5… 50.000,00 Kč peněžitý dar TJ Baník na dofinancování výměny podlahy v tělocvičně

§ 3419,pol.5… 50.000,00 Kč peněžitý dar TJ Slavoj na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení

Pozn.:  pol. 5… = bežné výdaje,  pol. 6… = kapitálové výdaje (investice) 1



II. Příjmy:  zvýšení o 1,930.000,00 Kč

2292,2229 66.000,00 Kč veřejná linková doprava - vyúčtování za rok 2017 (DPMO)

3314,2112 70.000,00 Kč prodej knihy Zámek v Rychvaldě

3612,2212 1,100.000,00 Kč sankční platba od fy BDStav Morava

3612,2324 3.000,00 Kč nahodilé příjmy

3613,2139 20.000,00 Kč příjmy z pronájmu - za využití smuteční síně

3632,2111 115.000,00 Kč za pronájem hrobových míst

3639,3111 520.000,00 Kč z prodeje pozemků

3723,2324 6.000,00 Kč za poskytování služeb - od Elektrowin

5311,2322 30.000,00 Kč pojistná náhrada (služební vozidlo MěP)
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