
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 14. 1. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

54/4R/19 

Rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu – úprava příjmů 

ve tř. 4 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu v celkové výši 3 223,31 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2018 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 3 223,31 tis. Kč takto: 

- 1 391,11 tis. Kč v položce účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 

- 502 tis. Kč v položce účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 

- 1 148,77 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-neinvestiční 

- 169,43 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-investiční 

- 12 tis. Kč v položce neinvestiční přijaté transfery od obcí 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 952 tis. Kč 

v položce odd. ochrany ovzduší, odpad. hospodářství a samosprávních činností 

(projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“) 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 439,11 tis. Kč 

v položce zprostředkující subjekt ITI 

d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 148,77 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

e) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 671,43 tis. Kč, 

sk. č. 03 u inv. akce „Investiční rezerva“ 

f) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru přestupkových agend 

o částku 12 tis. Kč  

 

 

65/4R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – 

státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV do rozpočtu roku 2018 ve výši 12 tis. Kč – pokrytí 

nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 

dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce 

s rozšířenou působností takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 tis. Kč v položce účelové 



prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 12 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2018 ve výši 90 tis. Kč na pokrytí 

nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 

dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce 

s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 90 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 90 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

3. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 ve výši 10 tis. Kč na 

pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 

a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro 

obce s rozšířenou působností takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 10 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 10 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

66/4R/19 

Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 – dotace 

na sociálně-právní ochranu dětí  

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 ve výši 39,8 tis. Kč určené 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 39,8 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně-právní ochrana dětí    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 39,8 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

67/4R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – 

dotace na výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 v celkové výši 

13,03 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 13,03 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce   



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 12,03 tis. 

Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky ve výši 9 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné ve výši 3,03 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

68/4R/19 

Rozpočtové opatření FO a OHS – upgrade vyvolávacího systému 

SpO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši 

75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

75 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 75 tis. Kč v položce povozní výdaje 

 

70/4R/19 

RO městské policie - Program prevence kriminality na místní 

úrovni 2018 (investice) do rozpočtu roku 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1 .  rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2018 ve výši 531,56 tis. Kč 

takto: 

a) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 u akce 

„Kamerový systém“ o částku 531,56 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, ve výši 

531,56 tis. Kč  u akce „Záznamové zařízení MKDS“ 

  

71/4R/19 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

do rozpočtu roku 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018 

v celkové výši 945,43 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 

z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 



primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 945,43 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 945,43 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

– Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové 

organizaci ve výši 506,98 tis. Kč 

- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové 

organizaci ve výši 438,45 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018 

ve výši 180,08 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého 

kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 180,08 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu 

pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 

2017 – 2020, Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 180,08 tis. Kč  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018 

ve výši 173,83 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého 

kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 173,83 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domovu 

pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvkové organizaci 

z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační 

program“ ve výši 173,83 tis. Kč  

 

 


