
                        Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2018 schválila rada města Rychvald
                                               svým usnesení č. 120/8  ze dne 22.10.2018

I. Výdaje:  zvýšení o 2,425.250,00 Kč

1. odbor školství, kultury a sportu a vnitřní správy  + 1,215.250,00 Kč

vnitřní správa

§ 6171 345.000,00 Kč poštovné, zpracování dat, OOV, PC nový pracovník

volby

§ 6115 370.250,00 Kč platy, OOV, pojištění, všeobecný materiál, nájemné, poštovné …….

zpravodaj

§ 3349 50.000,00 Kč distribuce, tisk, zpracování

kultura

§ 3392 150.000,00 Kč kulturní programy

školství

§ 3113 300.000,00 Kč údržba, oprava - ZŠ Sídliště, ZŠ Václav

§ 3111 mínus 150.000,00 Kč neinvestiční výdaj - údržba a oprava mateřských škol

§ 3111 150.000,00 Kč investice pro mateřskou školu

2. odbor investic a správy majetku + 150.000,00 Kč 

veřejná silniční doprava

§ 2221 150.000,00 Kč zajištění dopravy

byty

§ 3612 mínus 820.000,00 Kč investice - snížení energetické náročnosti bytových domů

§ 3612 820.000,00 Kč neinvestiční výdaj - snížení energetické náročnosti bytových domů

3. odbor stavební a životního prostředí + 1,060.000,00 Kč 

nakládání s odpady

§ 3723 310.000,00 Kč svoz odpadů ze sběrného dvora, monitorig a laboratorní práce

vodní hospodářství

§ 2333 20.000,00 Kč opravy na vodních tocích

zemědělství

§ 1014 30.000,00 Kč odchyt a ustájení toulavých psů

veřejná zeleň

§ 3745 700.000,00 Kč údržba veřejné zeleně - náhradní výsadba, větší četnost kosení pozemků
a zalévání květinové výsadby, kácení, likvidace náletových dřevin …

II. Příjmy: zvýšení o 2,425.250,00 Kč

pol. 4111, ÚZ 98187 370.250,00 Kč dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev

pol. 1356 188.000,00 Kč příjmy úhrad za dobývání nerostů 

pol. 1381 225.000,00 Kč daň z hazardních her

3113,2212 54.000,00 Kč sankční platba - ZŠ - atria

3612,2212 485.000,00 Kč sankční platba - SEN domu

3612,2322 43.000,00 Kč pojistné náhrady

3613,2139 16.000,00 Kč pronájem majetku

3631,2322 56.000,00 Kč pojistné náhrady

3632,2111 60.000,00 Kč příjmy za hrobová místa

3632,2324 10.000,00 Kč ostatní příjmy

3639,3111 885.000,00 Kč prodej pozemků

3719,2212 2.000,00 Kč pokuta za znečišťování ovzduší

3900,2222 1.000,00 Kč příjmy z finančního vypořádání

5311,2322 12.000,00 Kč pojistné náhrady

6171,2212 7.000,00 Kč sankční platby - přestupky

6171,2322 5.000,00 Kč pojistné náhrady

6171,2324 3.000,00 Kč přijaté příspěvky

6310,2141 2.000,00 Kč přijaté úroky

6409,2212 1.000,00 Kč sankční platba - za pozdní vyúčtování dotace


