
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 25. 2. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

153/8R/19 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 495 tis. Kč takto:   

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

1 495 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 495 tis. Kč v položce dotace pro 

MO na výkon státní správy a samosprávy na kulturní akce vyjmenované 

v žádostech MO, z toho: 

- MO město   395 tis. Kč 

- MO Severní Terasa 500 tis. Kč 

- MO Neštěmice  300 tis. Kč 

- MO Střekov  300 tis. Kč    

 

 

155/8R/19 

Rozpočtová opatření FO – dotace pro městské obvody z investiční 

rezervy MmÚ  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtová opatření FO – účelové investiční a neinvestiční dotace pro MO ve výši 

13 000 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši  

13 000 tis. Kč v položce Investiční rezerva na investiční akce MO 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 3 250 tis. Kč 

na investiční akci „MO město – dětská hřiště a revitalizace pozemkových ploch 

před objektem PZ Skorotice“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 3 250 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Severní Terasa na provoz takto: 

– opravy chodníků a schodišť ve výši 2 470 tis. Kč 

–  opravy kontejnerových stání ve výši 780 tis. Kč 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 3 250 tis. Kč 

na investiční akci „MO Neštěmice – rozšíření parkovacích a odstavných stání 

na sídlišti Skalka“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 1 075 tis. Kč 

na investiční akci „MO Střekov – generální rekonstrukce dětského hřiště 



Truhlářova“ 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 2 175 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Střekov na provoz takto:  

–  výměna oken budovy v ul. Žukovova 546/15 ve výši 1 100 tis. Kč 

– výměna povrchu hřiště ve Svádově ve výši 1 075 tis. Kč 

 

156/8R/19 

Rozpočtové opatření FO – snížení příspěvku na výkon státní 

správy na rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 187,60 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 187,60 tis. Kč v položce  

transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu 

b) snížení výdajové neinvestiční části rozpočtu FO o částku 1 187,60 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

 
 

168/8R/19 

Rozpočtová opatření OHS - převod zasmluvněných 

a nedočerpaných fin. prostředků 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s  c  h  v  a  l  u  j  e  

1. rozpočtové opatření OHS k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 

2018 nečerpaných prostředků výši 3 577 tis. Kč do rozpočtu 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 3 577 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, o částku 2 377 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce a oprava 

soc. zařízení MmÚ“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, o částku 1 200 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce nákladního 

výtahu MmÚ“ 

2. rozpočtové opatření OHS ve výši 1 034,6 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 395 tis. Kč 

b) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním 

účtu „Fond sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 639,6 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS ve výši 395 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS ve výši 639,6 tis. Kč 

v položce sociální fond 



169/8R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT- OP TP 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 770,77 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 

soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného 

projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 770,77 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

492,48 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

177,44 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

ve výši 100,85 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI 

 

 

170/8R/19 

Rozpočtové opatření OSR – Studie proveditelnosti U SMART 

Zone 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 153,8 tis. Kč na zajištění 

úhrady nákladů spojených se zpracováním Studie proveditelnosti U SMART Zone 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 153,8 tis. Kč 

v položce odd. projektů a dotací 

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

153,8 tis. Kč na investiční záměr „Studie proveditelnosti SMART Zone“ 

 

 

171/8R/19 

Rozpočtové opatření OSR a OK 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 1 050,00 tis. Kč 

k zajištění úhrady nákladů spojených s pořízením dopravního modelu takto: 

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



2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 700,00 tis. Kč 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 350,00 tis. Kč 

v položce rezerva na spolufinancování projektů 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 1 050,00 tis. Kč 

v položce ostatní výdaje oddělení koncepcí 

 
 

 

173/8R/19 

Rozpočtové opatření ODM – podzemní koše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 512,38 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce údržba a opravy místních komunikací o částku 512,38 tis. Kč 

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

částku 512,38 tis. Kč na akci Zabudované odpadkové koše, sk. 03 

 

 

189/8R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

31,52 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 31,52 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 

31,52 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 

příspěvkové organizaci na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 200 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 1 200 tis. Kč v položce Rezerva na provoz 

pro p. o. ostatní  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz pro 

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 1 200 tis. Kč na zajištění 

provozu Sektorového centra 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 



3 136 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 3 136 tis. Kč v položce Financování státní 

správy ve školství 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 3 136 tis. 

Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství v rámci pilotního programu 

“Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách“ takto: 

ZŠ Školní náměstí, p. o. 724 tis. Kč  

ZŠ Hlavní, p. o. 1 206 tis. Kč  

ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. 1 206 tis. Kč  
 

 

 

190/8R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční části výdajového 

rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

102,99 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 ve výši 102,99 

tis. Kč z akce „DS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby se sníženou 

schopností pohybu (včetně vlastních zdrojů)“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 ve výši 102,99 

tis. Kč na akci „DS Velké Březno – nákup polohovacích lůžek 4 ks“ 

 

 

 

 

 

 

191/8R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím z oblasti p. o. ostatní 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 192 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 4 192 tis. Kč v položce Rezerva na provoz 



pro p. o. ostatní  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím z oblasti „p. o. ostatní“ v celkové výši 4 192 tis. Kč na pokrytí 

mzdových nákladů, včetně souvisejících zákonných odvodů takto: 

Jesle města Ústí nad Labem, p. o. 217 tis. Kč  

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 696 tis. Kč  

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 679 tis. Kč  

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 800 tis. Kč  

Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 1 800 tis. Kč  

 

195/8R/19 

Rozpočtové opatření KP a FO - VISO 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora a finančního odboru ve výši 400 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 400 tis. Kč  

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu KP, sk. č. 01, ve výši 400 tis. Kč 

na investiční akci "VISO Ústí nad Labem - zhotovení technicko-ekonomické 

studie a dalších podkladů" 

 


