
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 11. 3. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

202/9R/19 

Rozpočtové opatření OSR a MP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a Městské policie v celkové výši 

1 764,32 tis. Kč na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti 

prevence kriminality v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 764,32 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu Městské policie v celkové výši 

1 764,32 tis. Kč v položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem, 

z toho: 

- mzdové prostředky ve výši 1 253,00 tis. Kč  

- povinné pojistné ve výši 425,30 tis. Kč  

- provozní náklady ve výši 86,02 tis. Kč 

 

203/9R/19 

Rozpočtové opatření OSR/OCR – MRS Vstupenky Ústí 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OSR – odd. cestovního ruchu ve výši 132,30 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na 

bankovním účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve 

výši 132,30 tis. Kč 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 132,30 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy  

 

204/9R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT – „Komunitní plán péče SO ORP 

Ústí nad Labem 2018-2021“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 



v celkové výši 114,83 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci již ukončeného projektu 

„Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 114,83 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka 

v celkové výši 114,83 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky     85,69 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné    29,14 tis. Kč 

 

 

210/9R/19 

Rozpočtové opatření ODM – nákup pozemků – SETUZA a. s 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

1 089,66 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

1 089,66 tis. Kč v položce finanční rezerva  

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

č. 03, o částku 1 089,66 tis. Kč na investiční akci „Nákup pozemků – SETUZA 

a. s.“ 

 

 

211/9R/19 

Rozpočtové opatření ODM – nákup nemovitostí – krizový byt 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

1 000,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku  

1 000,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

č. 03, o částku 1 000,00 tis. Kč na akci „Nákup nemovitostí – krizový byt“  

 

 

214/9R/19 

Rozpočtové opatření OKSS a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 



A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS a finančního odboru ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 000 tis. Kč  

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS ve výši  

1 000 tis. Kč v položce oblast sportu 

znění smlouvy o zápůjčce mezi statutárním městem Ústí nad Labem a FK Ústí  

nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 

216/9R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro Základní školu Anežky České, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 409,04 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 1 409,04 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 rámci 

Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Základní škole Ústí nad Labem, Anežky 

České 702/17, příspěvkové organizaci ve výši 1 409,04 tis. Kč 

 

221/9R/19 

Rozpočtová opatření KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených a 

zasmluvněných, ale v r. 2018  nevyčerpaných prostředků ve výši 3 100,00 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených nižším 

čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 100,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

3 100, 00 tis. Kč v položce Městský informační systém 

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 000,00 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

1 000,00 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 



1 000,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  4.900,00 tis.  Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši  

4.900,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4.900,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  1.700,00 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši  

1.700,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1.700,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 

1 950,00 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

1 950,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 1 950,00 tis. Kč v položce provozní výdaje (příspěvek na stravování) 


