
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 8. 4. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

250/11R/19 

Rozpočtové opatření OŽP – projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  bere na vědomí  

1.  schválení žádosti o podporu řídícím orgánem Operačního programu životní prostředí 

2014-2020 k projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“  

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 1 000,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených v r. 2018 

nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

ve výši 1 000,00 tis. Kč (projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“) 

 

 

252/11R/19 

Rozpočtová opatření OHS 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 100 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

100 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 

01, ve výši 100 tis. Kč na akci „Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD“ 

2. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 305 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2, v položce ostatní nedaňové příjmy o částku 

305 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské správy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 305 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

253/11R/19 

Rozpočtové opatření OSR – Studie proveditelnosti U SMART 

Zone 

 
Rada města po projednání 



 
A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 2 000,00 tis. Kč – zapojení 

investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na zajištění úhrady 

nákladů spojených se zpracováním Studie proveditelnosti U SMART Zone takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 2 000,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

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

2 000,00 tis. Kč na investiční akci „Studie proveditelnosti SMART Zone“ 

 

 

259/11R/19 

Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace 

Ministerstva obrany ČR 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 50,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 50,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční  

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

oddělení evidence majetku o částku 50,00 tis. Kč na akci „Ústí nad Labem – 

oprava pomníku obětem 1. světové války“ 

 

 

262/11R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelově určených 

finančních prostředků z roku 2018  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 921 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtovaných investičních výdajů ve výši 4 921 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací – 

poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 05, Základní škole Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 4 921 tis. Kč na akci 

„Rekonstrukce odborných učeben“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

3 975 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtovaných investičních výdajů ve výši 3 975 tis. Kč 



b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací – 

poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 05, Základní škole Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 3 975 tis. Kč na akci 

„Komplexní rekonstrukce učebny přírodní vědy“  

 

 

263/11R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací 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 

64,77 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 64,77 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 pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 64,77 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 

demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 200 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 200 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 Činohernímu 

studiu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 200 tis. Kč 

na realizaci projektu „Činoherní studio pro Ústecký kraj 2019“ 

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

3 652,68 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 3 652,68 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 celkové 

výši 3 652,68 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

– Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 

organizaci ve výši 693,92 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizaci ve výši 1 980,77 tis. Kč 

- Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvkové 

organizaci ve výši 539,54 tis. Kč 



- Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci 

ve výši 438,45 tis. Kč  

 

264/11R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ - ZŠ Hluboká, p. o. a MŠ 5. května, 

p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

140 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o celkovou částku 

140 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, Hluboká 150, příspěvkové organizaci ve výši 80 tis. Kč 

na pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním oslavy 100. výročí založení školy 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské 

škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci ve výši 60 tis. Kč 

na pokrytí mzdových nákladů, včetně souvisejících zákonných odvodů  

2. odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu dle ustanovení 

§ 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

a) Ludmile Trešlové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, 

5. května 53, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/1/2019) 

 

 

268/11R/19 

Rozpočtová opatření KP a KT 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  335,70 tis. 

Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 

335,70 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b)  zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 335,70 tis. Kč takto: 

- 257,40 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

-   78,30 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 


