
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 1. 7. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

407/17R/19 

Rozpočtové opatření FO – změna účelu investiční dotace pro MO 

Střekov 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov ve výši 

1 075 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 1 075 tis. Kč z 

investiční akce „MO Střekov – generální rekonstrukce dětského hřiště 

Truhlářova“ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 075 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Střekov na provoz (výměna povrchu hřiště ve Svádově)  

 

408/17R/19 

Rozpočtová opatření FO – dotace pro MO ze StR a KÚÚK 

 
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 12,85 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12,85 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

12,85 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

2. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Krajského úřadu Ústeckého kraje, určené pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

v celkové výši 104,22 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 104,22 tis. Kč v položce účelové 

prostř. od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

54,00 tis. Kč, určenou pro JSDH Božtěšice (dovybavení JSDH Božtěšice) 

c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši  

50,22 tis. Kč, určenou pro JSDH Střekov (materiální vybavení JSDH Střekov 

2019) 

 

412/17R/19 

Uzavření dodatků víceletých smluv na úklid a údržbu 



 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb odpadového hospodářství 

v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu 

uzavřené se sdružením SKO Ústí nad Labem, jehož předmětem je navýšení 

jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb uzavřené se 

sdružením Komunální služby AVE Ústí, jehož předmětem je navýšení jednotkových 

cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb odpadového hospodářství 

v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových 

oblastech uzavřené se sdružením Komunální služby AVE Ústí, jehož předmětem je 

navýšení jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb letní a zimní údržby 

komunikací uzavřené se sdružením Komunální služby AVE Ústí, jehož předmětem 

je navýšení jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě Opravy, údržby a změny v systému svislého 

dopravního značení uzavřené se sdružením AVE ÚL – AVE Kladno, jehož 

předmětem je navýšení jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální 

mzdy 

B )  uk lád á  

1. Ing. Simoně Karpíškové, vedoucí OŽP 

a) v rámci příprav rozpočtu na r. 2020 nárokovat finanční prostředky v odpovídající 

výši vzešlé z uzavřených dodatků dle bodu A) 1. a A) 3. 

2. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM 

a) v rámci příprav rozpočtu na r. 2020 nárokovat finanční prostředky v odpovídající 

výši vzešlé z uzavřených dodatků dle bodu A) 2., A) 4. a A) 5. 

C )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ODM, OŽP a FO ve výši 2 500 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 1 500 tis. Kč v položce převody z vlastních 

fondů hospodářské činnosti (AVE s. r. o – podíl na zisku za r. 2018 vytvořený 

nad plán) 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 000 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 150 tis. Kč 

v položce čištění chodníků a vozovek 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 1 350 tis. Kč odd. 

ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

 

 

417/17R/19 

Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence 

kriminality 2019 
 

Rada města po projednání 
 



A) b ere   na   v ědo mí  
1. přiznání státní účelové dotace MVČR na dílčí projekty Programu prevence 

kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2019 v následujícím 

rozložení : 

 

p.č. realizátor název projektu 
podíl 

města  

přiznaná 

dotace 

celkové 

náklady  

podíl 

měst

a 

(%) 

1. 

Městská 

policie MP dětem 48 000,00 92 000,00 140 000,00 34,29 

2. 

Oblastní 

charita I - Legal 42 600,00 98 000,00 140 600,00 30,30 

3. Spirála 

Šance pro 

všechny 9 000,00 73 000,00 82 000,00 10,98 

4. Spirála Začít znovu 6 000,00 54 000,00 60 000,00 10,00 

Celkem 105 600,00 317 000,00 422 600,00 24,99 

 

2. přiznání státní účelové dotace MVČR na tříletý dílčí projekt Programu prevence 

kriminality na místní úrovni na rok 2019 v následujícím rozložení : 

 

p.č. realizátor 
název 

projektu 
rok 

podíl 

města  

přiznaná 

dotace 

celkové 

náklady  

podíl 

města 

(%) 

1. 
Městská 

policie 

APK 2019-

2021 

2019 115 900,00 893 000,00 1 008 900,00 11,49 

2020 208 400,00 1 500 000,00 1 708 400,00 12,20 

2021 208 400,00 1 500 000,00 1 708 400,00 12,20 

Celkem 532 700,00 3 893 000,00 4 425 700,00 12,04 

 

3. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekty uvedené v bodu a) 1., na 

které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2019 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 105,60 tis. Kč 

4. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekt uvedený v bodu a) 2., na 

které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2019 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 115,90 tis. Kč 

B) s c h v a l u j e 
1. přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 4 210 tis. Kč na jím schválené 

projekty dle bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení 

2. rozpočtové opatření městské policie na rok 2019 ve výši 1 210 tis. Kč (státní dotace 

MVČR) na schválené projekty dle bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 210 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 1 210 tis. Kč v položce prevence kriminality 

3. rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie ve výši 221,50 tis. Kč 

(podíl města Ústí n/L) na zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence 

kriminality 2019“ dle bodu a) 1. a 2. tohoto usnesení takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

221,50 tis. Kč. v položce provozní výdaje 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 221,50 tis. Kč v položce prevence kriminality 

4. uzavření smlouvy s Oblastní charitou Ústí nad Labem (dílčí projekt I-Legal) 

a           Spirálou, Ústecký kraj, z. s.  (dílčí projekty Šance pro všechny a Začít 

znovu).           Obsahem těchto smluv budou dodavatelské služby na realizaci 

projektu.  

C) u k l á d á 

1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli Městské policie Ústí nad Labem  

a) uzavřít smlouvy se subjekty dle bodu B) 4. tohoto usnesení na zajištění 

dodavatelské služby v rámci realizace dílčích projektů 

 

418/17R/19 

Rozpočtové opatření FO a MP 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1 .  rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 200 tis. Kč 

takto: 

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

200 tis. Kč – investiční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci 

„Nákup služebních vozidel pro MP“ o částku 200 tis. Kč 

 

419/17R/19 

Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ – Poskytnutí grantu pro oblast 

ŽP a EVVO – ochrana ovzduší 
 

Rada města po projednání 
 

A )  schvaluje  

1. poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší z rozpočtu odboru 

životního prostředí takto: 

a) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková 

organizace (IČO 70225931)             ve výši 20,00 tis. Kč 

b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 

(IČO 44555474)                                  ve výši 18,53 tis. Kč 

c) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace (IČO 

44553226)                                   ve výši 20,00 tis. Kč 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí grantu s p. o.: 

a) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková 

organizace (IČO 70225931) 

b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 

(IČO 44555474) 

c) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace (IČO 

44553226) 

3. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 58,53 tis. Kč takto: 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP – oddělení ochrany ovzduší, 

odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 58,53 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na podporu aktivit 

EVVO takto: 

Mateřská škola Vyhlídka, p. o. (IČO 70225931)  20,00 tis. Kč  

Základní škola Anežky České, p. o. (IČO 44555474)  18,53 tis. Kč 

Základní škola Mírová, p. o. (IČO 44553226)  20,00 tis. Kč 

B)  neschvaluje 

1. poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší z rozpočtu odboru 

životního prostředí takto: 

a) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace (IČO 70200998)  

b) Krásné sousedění , z.s., Ústí nad Labem, Keplerova 698/12 (IČO 04816269)  

 

 

 

420/17R/19 

Rozpočtové opatření OŽP – poskytnutí neinvestiční dotace – Drtiče 

zahradního odpadu 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Pořízení drtičů zahradního odpadu“ 

B )   s chv a lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 411,76 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 411,76 tis. Kč v položce účelové 

prostř. od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o 

částku 411,76 tis. Kč („Pořízení drtičů zahradního odpadu“) 

 

 

426/17R/19 

Rozpočtové opatření OSR, OMOŠ a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

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

výši 1 151,83 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce Oddělení projektů a dotací ve výši 1 151,83 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka ve 

výši 1 151,83 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 



- v položce mzdové prostředky   859,58 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné  292,25 tis. Kč. 

B) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 2 375 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného 

projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 375 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a 

školství – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí 

neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v celkové výši 550 tis. 

Kč, na zajištění akce „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ 

takto: 

- ZŠ Anežky České         300 tis. Kč 

- ZŠ Hlavní                     250 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce oddělení projektů a dotací ve výši 1 825 tis. Kč 

 

427/17R/19 

Rozpočtové opatření  OSR - Dny evropského dědictví 2019 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení cestovního ruchu 

a odboru městských organizací a školství v celkové výši 10 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení cestovního ruchu 

o částku 10 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové 

výši 10 tis. Kč na realizaci doprovodného programu k akci „Dny evropského 

dědictví 2019“ takto: 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  5 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  5 tis. Kč 

 

428/17R/19 

Rozpočtové opatření OSR - MRS Vstupenky Ústí 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 480 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 480 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy vytvořené OSR nad schválený rozpočet 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 480 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu 

 



429/17R/19 

Rozpočtové opatření OKSS a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 510 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 

„Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 510 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a 

sociálních služeb ve výši 249,60 tis. Kč, v položce oblast ostatní činnosti  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka ve 

výši 260,40 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky   194,33 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné    66,07 tis. Kč 

 

 

430/17R/19 

Rozpočtové opatření ODM – nákup karet SAM pro elektronický 

odbavovací systém 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

295,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

295,00 tis. Kč v položce „Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.“ 

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

výši 295,00 tis. Kč v položce „Ostatní výdaje odboru“ 

 

 

448/17R/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 

78,33 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 



technické o částku 78,33 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 

78,33 tis. Kč Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 

příspěvkové organizaci, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

249,75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o celkovou částku 

249,75 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 73,80 tis. Kč Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizaci v rámci spolufinancování zřizovatele na realizaci 

projektu „Přírodní zahrada Zvoneček“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 6,56 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvkové organizaci na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí žáků 

na Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2019 ve Zlíně 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 04 

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

ve výši 169,39 tis. Kč na akci „ZŠ Vinařská - pořízení plynového kotle 

do ŠJ“  

B )  uk lád á  

1. Mgr. Jitce Tržilové, ředitelce Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvkové organizace 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 

šatnových bloků do 2 šaten mateřské školy 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 

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

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena d) tohoto usnesení na pořízení 

plynového kotle do školní jídelny 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 

 

 

449/17R/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 

57,40 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 57,40 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 57,40 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 

demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

35 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 35 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 Činohernímu 

studiu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 35 tis. Kč na vydání 

publikace „Překročit hranice, moderní německá dramatika“ 

 

 

450/17R/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 380,01 tis. 

Kč takto: 

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

pojistné náhrady) v celkové výši 380,01 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 380,01 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých 

na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŚ Hluboká, p. o.  26,65 tis. Kč 

ZŠ E. Krásnohorské, p. o.  153,06 tis. Kč 

ZŠ Stříbrnická, p. o.  98,57 tis. Kč 

ZŠ Rabasova, p. o.  3,79 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o.  42,56 tis. Kč 

DS Bukov, p. o.  22,68 tis. Kč 

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.  9,30 tis. Kč 

ZOO Ústí nad Labem, p. o.  7,03 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  16,37 tis. Kč 

 

 

451/17R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelové investiční dotace 

 
Rada města po projednání 



 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

 502,50 tis. Kč - zapojení účelové investiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MPSV takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 502,50 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 ve výši 502,50 tis. 

Kč na akci „Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obř. síní starého 

krematoria“ 

 


