
                          Rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2018 schválila rada města Rychvald

                                                  svým usnesením č. 4/4 ze dne 3.12.2018

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

výdaje         149 000 tis.Kč       170 345 tis.Kč

příjmy         111 600 tis.Kč       121 290 tis.Kč

financování            37 400 tis.Kč         49 055 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o 1,999.980,05 Kč

1. odbor školství, kultury a sportu a vnitřní správy 

vnitřní správa

§ 6399 8.000,00 Kč daňová povinnost

sportoviště

§ 3412 mínus      8000,00 Kč všeobecný materiál

§ 3412 mínus 360.000,00 Kč herní prvky a nová dopadová plocha u ZŠ Václav - oprava položky

§ 3412 360.000,00 Kč herní prvky a nová dopadová plocha u ZŠ Václav - oprava položky

Dílo v hodnotě 534.929,00 Kč je částečně oprava a částečně investice, proto oprava položky dle rozpočtové skladby.

2. odbor investic a správy majetku + 1,999.980,05 Kč

silnice, pozemní komunikace, dopravní obslužnost

§ 2212 100.000,00 Kč PD k opravě mostu na Fojství

§ 2292 64.000,00 Kč dopravní obslužnost - autobusy

chodníky, parkoviště

§ 2219 mínus 164.000,00 Kč PD k vybudování chodníku ul. Orlovská

pozemky

§ 3639 100.000,00 Kč majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi

Navýšení rozpočtu na celkovou částku 848 tis. Kč.

školství

§ 3113 386.018,25 Kč dotace na rekonstrukci a modernizaci odborných učeben ZŠ 1600

§ 3113 1,513.961,80 Kč dotace na rekonstrukci a modernizaci odborných učeben ZŠ 1600

3. odbor stavební a životního prostředí 

veřejná zeleň

§ 3745 mínus 17.000,00 Kč DHDM - doplnění mobiliáře - snížení rozpočtu

kulturní památka

§ 3326 5.000,00 Kč žulový kámen, deska k památné lípě

pohřebnictví

§ 3632 12.000,00 Kč tabulky pro označení hrobových míst - doplnění rozpočtu 

vodní hospodářství

§ 2339 120.000,00 Kč opravy - obnova vodovodů a kanalizací - navýšení rezervy

§ 2321 mínus 120.000,00 Kč investice

II. Příjmy:  zvýšení o 1,999.980,05 Kč

pol. 4116,ÚZ 17016 386.018,25 Kč neinvest. dotace na rekonstrukci a modernizaci odborných učeben ZŠ 1600

pol. 4216,ÚZ 17969 1,513.961,80 Kč invest. dotace na rekonstrukci a modernizaci odborných učeben ZŠ 1600

3639,3111 100.000,00 Kč příjmy z prodeje pozemků


