
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem 

města Ústí nad Labem dne 18. 2. 2019  
 

25/3Z/19 

Rozpočtové opatření OIÚP – zapojení účelově určených a 

zasmluvněných finančních prostředků 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření 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 roku 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 

 

31/3Z/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné 

finanční prostředky z roku 2018 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

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 finančních 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 o částku 10 748,88 tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

 

34/3Z/19 

Rozpočtové opatření ODM – údržba a opravy místních 

komunikací 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
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 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 

 

 

 
 


