
                      Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018 schválila rada města Rychvaldu
                                            svým usnesením č. 99/5   ze dne 23.2.2018

         schválený rozpočet    rozpočet po úpravě č. 1 - č. 2 

výdaje         149 000 tis.Kč      149 504 tis.Kč

příjmy         111 600 tis.Kč      112 084 tis.Kč

financování            37 400 tis.Kč        37 420 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o 484.266,60 Kč

1. odbor školství, kultury a sportu a vnitřní správy  + 1,084.266,60 Kč

kultura

§ 3392 400,- Kč kulturní programy

volby

§ 6118 226.513,- Kč odměny, refundace, OOV, povinné pojistné sociální a zdravotní, 
materiál, poštovní služby, nájemné, zpracování dat, stravné

školství

§ 3113 200.000,- Kč navýšení příspěku příspěvkové organizacíi Základní škola Rychvald
na částečné krytí ceny pobytu dětí ve škole v přírodě

§ 3111   257.353,60 Kč dotace z MŠMT pro MŠ Sídliště - viz příjmy

vnitřní správa

§ 6171 400.000,- Kč pořízení osobního automobilu pro potřeby městského úřadu

2. odbor stavební a životního prostředí  + 1,200.000,- Kč

nakládání s odpady

§ 3722 500.000,- Kč sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení rozpočtu na 6 000 tis. Kč

vodní hospodářství

§ 2333 400.000,- Kč zpevnění břehu potoka Gurňák vč. PD - zabezpečení břehu proti sesutí

pohřebnictví

§ 3632 300.000,- Kč vybudování kolumbaria

3. odbor organizační + 20.000,- Kč

KPOZ

§ 3399 20.000,- Kč peněžité dary - dle schválených "Pravidel pro poskytování věcných a peněžitých 

darů" komisí pro občanské záležitosti občanům při významných událostech

4. odbor finanční - 1,820.000,- Kč

§ 3239 20.000,- Kč U3V - peněžité dary - navýšení rozpočtu na částku 44.000,-Kč z důvodu počtu

studentů a rozdílného způsobu financování různých univerzit

§ 3900 80.000,- Kč peněžité dary obyvatelstvu - 30 tis.Kč, dotace spolkům - 50 tis.Kč

§ 6402 20.000,- Kč vratka dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

§ 6409 mínus 1,940.000,- Kč finanční rezerva

II. Příjmy:  zvýšení o 484.266,60 Kč

pol. 4111, ÚZ 98008 226.513,- Kč dotace na volby prezidenta ČR

pol. 4112 400,- Kč příspěvek na výkon státní správy - dorovnání na rozpis z Kraje, celkem 3,529.400,-Kč

pol. 4116, ÚZ 103533063           218.750,56 Kč dotace z MŠ pro MŠ Rychvald - evropský podíl

pol. 4116, ÚZ 103133063          38.603,04 Kč dotace z MŠ pro MŠ Rychvald - národní podíl

Průtoková dotace - 2. zálohová platba z MŠMTpro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Rychvald na projekt Rovný

přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


