
           Rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2017 schválila rada města Rychvaldu
                                        svým usnesením č. 89/11 ze dne 23.10.2017

         schválený rozpočet           rozpočet po úpravě č. 1 - č. 10

výdaje         118 000 tis.Kč                  151 808 tis.Kč

příjmy            92 700 tis.Kč                  103 058 tis.Kč

financování            25 300 tis.Kč                    48 750 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o 460.274,- Kč

1. odbor investic a správy majetku + 0 Kč 

nebyty, ostatní v bytovém hospodářství

3613,6121 500.000,- Kč změna účelu užívání prostoru po České spořitelně na ordinaci obvodního
lékaře - rozpočet navýšen na 1 mil. Kč 

3613,6121 mínus  400.000,- Kč U Hada, čp. 377 - likvidace splaškových vod - realizace v roce 2018

3613,6121 mínus  100.000,- Kč PD - snížení energetické náročnosti nebyt. prostoru č.p. 404, ul. Orlovská

silnice, pozemní komunikace

2212,5171 mínus 300.000,- Kč celoplošné vysprávky MK

veřejné osvětlení

3631,5171 300.000,- Kč oprava VO - pokračování v opravě vedení a  výměně osvětlení v součinnosti s ČEZ 

2. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy + 410.274,- Kč 

volby do PS

6114,5019,ÚZ 98071 1.000,- Kč ostatní platy

6114,5021,ÚZ 98071 83.740,- Kč OOV

6114,5039,ÚZ 98071 1.000,- Kč povinné pojistné

6114,5139,ÚZ 98071 13.000,- Kč všeobecný materiál

6114,5169,ÚZ 98071 68.740,- Kč poskytování služeb

6114,5161,ÚZ 98071 22.794,- Kč poštovní služby
vnitřní správa

6171,5041 1.000,- Kč odměna za poskytnutí licence (k publikaci Zámek v Rychvaldě)

požární ochrana

5512,5132 mínus 70.000,- Kč pracovní oděvy

5512,5137 87.000,- Kč zásahové obleky, přilby, přiměšovač

5512,5139 10.000,- Kč všeobecný materiál

5512,5156 10.000,- Kč pohonné hmoty

5512,5168 2.000,- Kč aktualizace počítačového programu

knihovna

3314,5041 12.000,- Kč autorská čtení - posílení rozpočtu

3314,5169 mínus 12.000,- Kč služby

školství

3113,5169 30.000,- Kč služby ČOV - ZŠ

3113,5171 mínus 40.000,- Kč oprava, údržba - ZŠ

3111,5169 10.000,- Kč služby ČOV - MŠ

3111,5171 30.000,- Kč oprava vodovodní přípojky - MŠ Sídliště
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kultura

3392,5041 mínus 20.000,- Kč kulturní programy

3392,5169 20.000,- Kč poskytování služeb

3392,5175 30.000,- Kč občerstvení pro hosty z PL a SK

dům dětí a mládeže

3421,5336 90.000,- Kč taneční koncert TS Ritmo - 30 let

sportovní organizace

3419,5622 30.000,- Kč návratná finanční výpomoc pro TJ Baník - na sportovní a organizační činnost 

spolku se lhůtou splatnost do 30.6.2018

3. odbor stavební a životního prostředí + 150.000,- Kč

veřejná zeleň

3745,5169 300.000,- Kč navýšení rozpočtu na další údržbu veřejné zeleně a havarijních stavů - 
kácení dřevin ul. Mylivecká a Březová, likvidace dřevin napadených kůrovcem,
komplexní úprava pohřebiště, stezka pro pěší u sběrného dvora, revitalizace výsadeb
v atriích Základní školy Sídliště, kosení sportovních areálů, květinový záhony ..

vodní hospodářství

2321,5171 mínus   50.000,- Kč oprava kanalizací

2333,6121 mínus 300.000,- Kč zatrubnění části vodního toku ul. Jižní - realizace v roce 2018

nakládání s odpady

3723,5169 150.000,- Kč svoz velkoobjemových kontejnerů - sběrný dvůr

zemědělství

1014,5169 50.000,- Kč odchyt a ustájení toulavých psů - posílení rozpočtu

4. odbor finanční - 100.000,- Kč 

6399,5365 mínus 300.000,- Kč platby daní a poplatků

6399,5362 200.000,- Kč platby daní a poplatků - odvod DPH

Pro navýšení rozpočtu výdajů jsou použity příjmy plněné nad rámec schváleného rozpočtu a poskytnuté
dotace na volby do PS ČR a pro TS Ritmo.

II. Příjmy:  zvýšení o 460.274,- Kč

pol. 4111, ÚZ 98071 190.274,- Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

pol. 4122, ÚZ 201 90.000,- Kč dotace z rozpočtu Kraje na taneční koncert TS Ritmo - 30 let

pol. 1122 mínus 300.000,- Kč daň z příjmů právnických osob za obec - srovnání rozpočtu se skutečností

pol. 1211 210.000,- Kč daň z přidané hodnoty 

pol. 1361 170.000,- Kč správní poplatky

pol. 1381 50.000,- Kč daň z hazardních her

pol. 2460 50.000,- Kč splátky půjček
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