
Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2020 schválila rada města                                                                                                          

Rychvaldu svým usnesením č. 80/4 ze dne 20.10.2020 

          schválený rozpočet    rozpočet po úpravě č. 1 - č. 9 

výdaje         155 630 tis.Kč      213 313 tis.Kč       

příjmy         122 642 tis.Kč      166 605 tis.Kč 

financování            32 988 tis.Kč        46 708 tis.Kč 

 

 

I. Výdaje:  

1. Odbor investic a správy majetku       

a) bytové domy (BD) - nové hydrantové hadice, zateplení podlahy půdy BD č.p. 1426, ul. Sadová, provedení                  
 plynoinstalace BD ul. Sadová, zvýšení § 3612 - byty o 195 tis. Kč 
b) rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb v BD, snížení § 3612 - byty o 300 tis. Kč 
c) nebytové prostory - demolice objektu na pozemku p.č. 5256, sanace spodní části stavby č.p. 404,                                                 

zvýšení § 3613 - nebyty o 1 860 tis. Kč 
d) snížení § 3639 - komunální služby a územní rozvoj rozpočtu o 1 080 tis. Kč - nerealizace projektů v roce 2020 
e) snížení § 2221 - provoz silniční dopravy o 300 tis. Kč - nižší cena investice 
 
  

2. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy 

 

a) studie pro přístavbu pavilonu ZŠ Sídliště, zvýšení § 3113 - školství o 103 tis. Kč 

b) snížení § 3113 - školství o 762 tis. Kč - nerealizace ozdravného pobytu dětí základních škol  
c) dotace z MŠMT pro mateřské školy na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, zvýšení                                             
 § 3111 - školství o 496.983,00 Kč 
d) zvýšení § 6320 - pojištění majetku města o 30 tis. Kč, snížení § 6171 - vnitřní správa o 30 tis. Kč  
 
 

3. Odbor stavební a životního prostředí 

 

a) snížení § 3745 - veřejná zeleň o 150 tis. Kč - nižší cena investice 
b) dotace ze SFŽP na podporu výměny nevyhovujících kotlů, zvýšení § 3713 - změny technologií vytápění                                                       
 o 17 580 tis. Kč 
c) zvýšení § 3632 - správa veřejného pohřebiště o 70 tis. Kč 
 

 
4. Odbor finanční 

 
a) finanční rezerva, § 6409 - ostatní činnost, zvýšení rezervy o 469 tis. Kč  
 

II. Příjmy:     

a) dotace z MŠMT pro mateřské školy ve výši 496.983,00 Kč, pol. 4116                                                                                                               
b) dotace ze SFŽP ve výši 17 580 tis. Kč, pol. 4113, 4213                    
c) navýšení příjmů na § 3113, § 3724 o 105 tis. Kč  

 


