
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 4. 2. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

93/6R/19 

Rozpočtové opatření OŽP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v r. 2018 nečerpaných prostředků ve výši 2 516,96 tis. Kč 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených 

v r. 2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 2 516,96 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

v položce oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství 

a samosprávných činností v celkové  výši 2 403 tis. Kč takto: 

- 1 814 tis. Kč (Studie proveditelnosti  - Regulační řád v Ústí nad Labem) 

-    589 tis. Kč  (Pořízení drtičů zahradního odpadu) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

v položce oddělení vodního hospodářství ve výši 113,96 tis. Kč (Aktualizace 

digitálního povodňového plánu) 

 

94/6R/19 

Rozpočtová opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 

ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 1 288,70 tis. Kč do rozpočtu 2019 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 1 288,70 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

1 288,70 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 

ale v roce 2018 nečerpaných investičních prostředků ve výši 924,77 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 924,77 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

924,77 tis. Kč z toho: 

                    199,40 tis. Kč na akci „ Kamerový systém“, sk. č. 04 

                    725,37 tis. Kč na akci „Program Manažer pro MP“ , sk. č. 04 



3. rozpočtové opatření odboru městská policie ve výši 496,10 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových  neinvestičních výdajů ve výši 

496,10 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

496,10 tis. Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky 370  tis. Kč 

                       - v položce povinné pojistné 126,10 tis. Kč 

 

99/6R/19 

Rozpočtová opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OSR k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 160,00 tis. Kč do rozpočtu 

2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 160,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OSR sk. č. 04 ve výši 

160,00 tis. Kč u projektu Forget Heritage                          

2. rozpočtové opatření OSR k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 3 725,06 tis. Kč do 

rozpočtu 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 3 725,06 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení koncepcí, 

v celkové výši 776,90 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení cestovního 

ruchu, v celkové výši 206,27 tis. Kč 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení projektů 

a dotací, v celkové výši 2 741,89 tis. Kč 

 

 

103/6R/19 

Rozpočtová opatření OIÚP – zapojení účelově určených a 

zasmluvněných finančních prostředků 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 4 061,02 tis. Kč do 

rozpočtu 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 061,02 tis. Kč 



b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

10,89 tis. Kč u akce „Úspora energií ZŠ a MŠ“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 

35,28 tis. Kč u akce „Rekonstrukce Letního kina – sanace“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 

4 014,85 tis. Kč u akce „Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch“ 

2. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 43,93 tis. Kč do rozpočtu 

2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 43,93 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS ve výši 

43,93 tis. Kč  

B) s o u h l a s í 

1. s rozpočtovým opatřením OIÚP, oddělení přípravy a realizace investic, k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných finančních 

prostředků ve výši 15 300,00 tis. Kč do rozpočtu 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů  v celkové výši 

15 300,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy 

a realizace investic, ve výši 15 300,00 tis. Kč na případné demolice  

C) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

                                                                                                                           T: 18. 2. 2019 

 

 

106/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(neinvestiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s  c  h  v  a  l  u  j  e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku 

k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 3.524,69 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3.524,69 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 3.524,69 tis. Kč v položce oddělení evidence majetku 

 

 

 

 



107/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(investiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 79,00 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

79,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku sk. č. 03 ve výši 79,00 tis. Kč u akce „Trafostanice – 

Městský stadion“ 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 240,00 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

240,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk. č. 04 ve výši 240,00 tis. Kč u akce „Městský 

stadion – doskočiště, skok vysoký“ 

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 174,71 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

174,71 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk. č. 04 ve výši 174,71 tis. Kč u akce „Nákup 

motorgenerátoru 632KVA + příslušenství Městský stadion ÚL“ 

4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 144,12 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

144,12 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk. č. 03 ve výši 144,12 tis. Kč u akce „Odklonění 

věže šikmého kostela – informační cedule“ 

5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 337,59 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

337,59 tis. Kč 



b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk.č. 01 ve výši 337,59 tis. Kč u akce „Revitalizace 

Parku Míru - PD“ 

 

 

108/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení údržby majetku – investice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 2 216,80 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 216,80 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

01 ve výši 2 216,80 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM  

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 4 060 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 060 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 4 060 tis. Kč na akci Modernizace parkovacího systému 

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 1 723,95 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1 723,95 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 1 723,95 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Moskevská 

4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 2 000 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 000 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 2 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace U Městských domů 

5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 900,10 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 900,10 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 900,10 tis. Kč na akci Veřejné osvětlení - rozšíření 

 

 



109/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení údržby majetku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 1 765,29 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 765,29 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 1 765,29 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 392,87 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 392,87 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 392,87 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 3 891,66 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 891,66 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 3 891,66 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky 

 

110/6R/19 

Rozpočtové opatření ODM – údržba a opravy místních 

komunikací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 34 250,73 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 34 250,73 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 34 250,73 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora města 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

                                                                                      T: 18. 2. 2019 



135/6R/19 

Rozpočtové opatření OKSS  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 

902,00 tis. Kč  do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 902,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

902,00 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti  

 

 

136/6R/19 

Rozpočtové opatření OKSS - uspořené finanční prostředky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb  ve výši 

3 930,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

3 930,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

3 430,00 tis. Kč v položce oblast kultury  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

500,00 tis. Kč v položce oblast sportu 

 

142/6R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – účelově určené a  zasmluvněné 

finanční prostředky z roku 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 

4 930,81 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 4 930,81 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 22,43 tis. Kč v položce nákup DDHM 



c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 187,10 tis. Kč v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 4 721,28 tis. Kč v položce oprava a údržba 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši  

10,65 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 přijetím pojistných náhrad ve  výši 10,65 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 10,65 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na 

provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

B )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků  

ve výši 10 748,88 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 10 748,88 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 10 748,88 tis. Kč v položce oprava a údržba 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 18. 2. 2019 

 

 

148/6R/19 

Rozpočtové opatření KP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora k zapojení účelově určených a 

zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 10,28 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto:   

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 10,28 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 

10,28 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 500 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 

500 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

 


