
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 25. 3. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

224/10R/19 

Rozpočtové opatření FO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 5 000 tis. Kč takto: 

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

5 000 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 5 000 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

 

225/10R/19 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

 

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti 

s azylovým zařízením na jejím území ve výši 9,18 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9,18 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

9,18 tis. Kč určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

230/10R/19 

Rozpočtové opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených, ale v roce 2018 

nečerpaných prostředků ve výši  611,40 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 611,40 tis. Kč 

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

611,40 tis. Kč v položce „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“  



 

236/10R/19 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 01-02/2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 124,64 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (pojistné 

náhrady) ve výši 124,64 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 124,64 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

 

237/10R/19 

Rozpočtové opatření ODM – odkoupení bytového domu 1. Máje 

363/9 v k. ú. Krásné Březno 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

4 052,00 tis. Kč takto: 

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

4 052,00 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, 

o částku 4 052,00 tis. Kč na akci „Nákup nemovitostí – obytný dům ul. 1. Máje“ 

 

243/10R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních 

prostředků Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

2 107,32 tis. Kč takto: 

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

na bankovním účtu “Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování v celkové 

výši 2 107,32 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám 



Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 570,10 tis. Kč na provozní 

výdaje  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám 

Ústí nad Labem příspěvkové organizaci ve výši 87,22 tis. Kč na opravu a pořízení 

náhradních dílů pro stávající parkovací automaty 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 04 ve výši 1 100 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL – nákup 5 ks nových parkovacích 

automatů“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 04 ve výši 350 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL - nákup osobního automobilu“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 925,20 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestičních výdajů finančního odboru v položce finanční rezerva 

o částku 925,20 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 780 tis. Kč na zprovoznění letního Koupaliště Brná 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 01 ve výši 145,20 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL – PD - pohřebiště Krásné Březno“ 

 

 

244/10R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí účelového 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 50 tis. 

Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 50 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s otevřením letní sezony 

v Zoo 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

168 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

168 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní 



škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci 

ve výši 168 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s pronájmem sportovních 

hřišť pro výuku tělesné výchovy 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Květoslavovi Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2. toho usnesení a předložit vyúčtování 

pronájmu Městského stadionu Ústí nad Labem na odbor MOŠ 

       T: nejpozději do 15. 1. 2020 

 

245/10R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 197,47 tis. 

Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté 

pojistné náhrady) v celkové výši 197,47 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 197,47 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých 

na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské, p. o.  5,11 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova, p. o.   4,70 tis. Kč 

ZŠ Rabasova, p. o.  30,56 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o.  16,87 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o.  88,88 tis. Kč 

DS Bukov, p. o.  32,67 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  18,68 tis. Kč 

 

246/10R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních   

dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 60 770,22 

tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši  

60 770,22 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 Ústeckého kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 

60 770,22 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2019 – 1. splátka takto: 

DS Velké Březno, p. o. 8 185,80 tis. Kč 

DS Chlumec, p. o. 4 635,06 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o. 13 784,70 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o. 13 500,06 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o. 9 800,22 tis. Kč 

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 7 474,26 tis. Kč 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 3 390,12 tis. Kč 

 

 


