
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 20. 5. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

322/14R/19 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO ze státního rozpočtu     

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu ve výši 2 828 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 828 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 2 828 tis. Kč 

související s konáním voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 24. - 

25. 5. 2019, takto: 

      - MO – město                            1 164 860,- Kč 

      - MO Severní Terasa                    635 440,- Kč 

      - MO Neštěmice                           587 650,- Kč 

      - MO Střekov                               440 050,- Kč 

 

 

324/14R/19 

MRS Vstupenky Ústí – rozpočtové opatření 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OSR – odd. cestovního ruchu v celkové výši 264,60 tis. Kč takto: 

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

nedaňové příjmy 

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

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

výši 264,60 tis. Kč 

c) zvýšení výdajové části rozpočtu OSR ve výši 132,30 tis. Kč v položce oddělení 

cestovního ruchu  

 

 

325/14R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT 

 
Rada města po projednání 



 

A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 250,49 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 250,49 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve 

výši 21,21 tis. Kč v položce oddělení koncepcí 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

229,28 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky  171,10 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné     58,18 tis. Kč 

 

 

338/14R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních 

prostředků příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

618,92 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 618,92 tis. Kč v položce Rezerva pro MSUL, 

p. o. – Parkovné dle nařízení obce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 618,92 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na pokrytí provozních nákladů 

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

výši 90,75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

90,75 tis. Kč v položce finanční rezerva   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

90,75 tis. Kč na pokácení dřevin v areálu Letního kina 

B )  uk lád á  

1. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p. o. 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2. b) tohoto usnesení na financování 

pokácení dřevin v areálu Letního kina 

      T: nejpozději do 31. 12. 2019 

 


