
Rozpočtová opatření přijatá Radou města Ústí 

nad Labem dne 23. 9. 2019 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

561/26R/19 

Rozpočtové 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  335,50 tis. 

Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

II.“ takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 335,50 

tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka       v celkové 

výši 335,50 tis. Kč takto: 

- 250,90 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

- 84,60 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

 

562/26R/19 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na 

serverovnu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 236,14 tis. Kč dle 

žádosti MO ze dne 5. 9. 2019 

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 236,14 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 236,14 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 236,14 tis. Kč v položce dotace pro MO 

na provoz 

 

 

 

568/26R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí  



 

Rada města po projednání 
 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy v celkové výši 11 182,25 tis. Kč určené na financování výdajů 

vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce 

s rozšířenou působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11 182,25 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 6 566,98 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 232,77 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 23 tis. Kč v položce 

Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 618,50 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí  

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 741 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

569/26R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 28 tis. Kč – pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 28 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 28 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 48 tis. Kč – pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy v celkové výši 2 496 tis. Kč - pokrytí nákladů na zajišťování 

pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností 



takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 496 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 716,42 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 583,58 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 196 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

570/26R/19 

Rozpočtové opatření OHS – SF 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 560 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 560 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 560 tis. Kč v položce sociální fond  

 

 

573/26R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP - "Ortofotomapa" 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 500,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 500,00 tis. Kč 
v položce Oddělení přípravy a realizace investic 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 500,00 tis. 

Kč na akci „Ortofotomapa“  

 

 

574/26R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP - "5. úplná aktualizace územně 

plánovacích pokladů"  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 



1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 500,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 500,00 tis. Kč 

v položce Oddělení územního plánování 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 500,00 tis. 

Kč na akci „5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů“  

 

 

587/26R/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 ve výši 

807,94 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z  MŽP takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 807,94 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 Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

807,94 tis. Kč v rámci dotačního programu “Příspěvek zoologickým zahradám“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 996,94 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 4 996,94 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., Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 4 996,94 tis. Kč  

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

190,73 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 190,73 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 Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, v celkové 

výši 190,73 tis. Kč v rámci dotačního programu „Podpora mládeže“ na rok 2019 

na realizaci projektů takto: 

„Tvoříme a vyrábíme“ 119,61 tis. Kč 

                       „Sportujeme s DDM“                                        71,12 tis. Kč 



588/26R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 874,30 

tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku 

874,30 tis. Kč u akce „Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice“  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 284,04 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na provedení výměny podlahové krytiny kolem ledové 

plochy zimního stadionu 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 207,24 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na provedení opravy sociálního zařízení a kuchyňky pro 

zaměstnance v zámečnické dílně zimního stadionu 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 94,41 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení opravy chladící věže zimního stadionu 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 117,07 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na pořízení chybějící části dřevěné palubkové podlahy na 

ledovou plochu zimního stadionu 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 84,90 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení havarijní opravy dešťového svodu 

na zimním stadionu 

g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 86,64 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení regenerace trávníku s umělým povrchem na fotbalovém 

stadionu Lev Neštěmice 

 


