
                               Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 schválila rada města
                                             svým usnesením č. 12/3  ze dne 25.2.2019

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

výdaje         157 500 tis.Kč      158 359 tis.Kč

příjmy         121 680 tis.Kč      122 539 tis.Kč

financování            35 820 tis.Kč        35 820 tis.Kč

I. Výdaje:  zvýšení o 784.857,00 Kč 

1. odbor investic a správy majetku + 5,326.000,00 Kč

školství

3113,6xxx 1,245.000,00 Kč rekonstrukce odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p. 1600, II.etapa 

3113,5xxx 4,081.000,00 Kč rekonstrukce odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p. 1600, II.etapa 

2. odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy  + 1,214.857,00 Kč 

požární ochrana - SDH

5512,5xxx 160.000,00 Kč nový nábytek do prostor hasičské zbrojnice - cena do 40 tis.Kč/ks

5512,6xxx 200.000,00 Kč nový nábytek do prostor hasičské zbrojnice - cena nad 40 tis.Kč/ks

školství

3111,5xxx 784.857,00 Kč dotace z MŠMT pro MŠ Rychvald - vysvětlení viz příjmy

městská policie

5311,5xxx 70.000,00 Kč oprava osobního automobilu (pro potřeby městské policie)

3. odbor stavební a životního prostředí  + 715.000,00 Kč

změny technologií vytápění

3713,6xxx 700.000,00 Kč invest. transfer Kraji na výměnu kotlů (kotlíkové dotace) na základě
dalších žádostí občanů města (v rozpočtu po úpravě celkem 1 400 tis.Kč)

pohřebnictví

3632,5xxx 15.000,00 Kč odběr vody pro hřbitov (navýšení rozpočtu z důvodu úhrady faktury z roku 2018)

4. odbor finanční - 6,471.000,00 Kč

3330,5xxx 30.000,00 Kč účelová dotace pro náboženskou obec Církve československé husitské

6409,5xxx mínus   6,501.000,00 Kč finanční rezerva

Požadavky odborů na navýšení schváleného rozpočtu jsou finančně zajištěny přesunem finančních prostředků

ze schválené rezervy pro rok 2019, která činí 30 000 tis. Kč. 

Rozpočtové opatření č. 1 = mínus 3 753 tis. Kč, rozpočtové opatření č. 2 = mínus 6 501 tis. Kč

Zůstatek rezervy po schválení rozpočtového opatření č. 2 činí 19 746 tis. Kč. 

Pozn.:  položkové třídění 5xxx = běžné výdaje, položkové třídění 6xxx = kapitálové výdaje

II. Příjmy:  zvýšení o 784.857,00 Kč

pol. 4116,ÚZ 103533063 667.128,44 Kč dotace z MŠMT pro MŠ Rychvald - evropský podíl

pol. 4116,ÚZ 103133063 117.728,56 Kč dotace z MŠMT pro MŠ Rychvald - národní podíl

Průtoková dotace   - zálohová platba z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro příspěvkovou organizaci

Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná , na projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání".


