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Z á p i s 

31. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 21. 12. 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Omluveni:  Lukáš Konečný 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek 

   PaedDr. Květoslava Čelišová 

 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

1. Rozpočtové opatření odboru OSR – projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí 

nad Labem 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 4,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 1  

 

 

 

1. Rozpočtové opatření odboru OSR – projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí 

nad Labem 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová – město obdrželo finanční prostředky, které je potřeba převést na základní 

školy ještě v tomto roce 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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808/17 

Rozpočtové opatření odboru OSR – projekt Podpora inkluzivního 

vzdělávání v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 4 408,95 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného 

projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 408,95 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství – oddělení ekonomicko školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků 

pro příspěvkové organizace v celkové výši 3 107,77 tis. Kč, na zajištění akce 

„Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

- ZŠ Anežky České     724,25 tis. Kč 

- ZŠ Hlavní   1 295,29 tis. Kč 

- ZŠ Stříbrnická   1 088,23 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje – 

oddělení projektů a dotací – o částku 1 301,18 tis. Kč na zajištění akce „Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  ___________________________________________ 

 

 

 

Pavel Dufek    ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města 

 

 


