
                       Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2021 schválila rada města Rychvaldu 
                                             svým usnesením č. 95/7 ze dne 27. 4. 2021  

      

           schválený rozpočet     rozpočet po úpravě č. 4  

      
výdaje          172 110 tis. Kč       197 793 tis. Kč  
příjmy          122 520 tis. Kč       130 623 tis. Kč  
financování            49 590 tis. Kč         67 170 tis. Kč  

 

I. Výdaje: zvýšení o 305.609,66Kč 

1. Odbor investic a správy majetku      
a) rekonstrukce části budovy č. p. 41 – SMR ve výši 100 tis. Kč, zvýšení § 3613 – nebytové prostory 
b) technické zhodnocení kotelen ve výši 605 tis. Kč, snížení § 3613 - nebytové prostory 
c) oprava MK a výtluků, celoplošné vysprávky MK  ve výši 230 tis. Kč, zvýšení § 2212 – místní komunikace 
d) služby – zimní údržba MK a čištění MK po zimní údržbě ve výši 400 tis. Kč, zvýšení § 2212 – místní 

komunikace  
e) údržba chodníků a parkovišť ve výši 320 tis. Kč, zvýšení § 2219 – chodníky, parkoviště 
f) služby – zimní údržba parkovišť a chodníků a čištění po zimní údržbě ve výši 300 tis. Kč, zvýšení § 2219 –  
 chodníky, parkoviště 
g) PD na výstavbu vodovodního řadu Luční a Mezi Lány ve výši 360 tis. Kč, zvýšení § 2310 – vodní 

hospodářství 
 

2. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy  
a)  PD „ Sportovní hala“ ve výši 2.500 tis. Kč, zvýšení § 3412 – provoz sportoviště 
b) údržba a oprava služebního automobilu ve výši 50 tis. Kč, zvýšení § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 
c) drobný materiál ve výši 10 tis. Kč, zvýšení § 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek 
d) údržba a oprava ve výši 30 tis. Kč, zvýšení § 3412  - dětská hřiště 
e) léky a zdravotnický materiál ve výši 100 tis. Kč, zvýšení § 5213 – krizová opatření 
f) nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, zvýšení § 5213 – krizová opatření 
g) rezerva na krizová opatření ve výši 105.609,66 Kč, zvýšení § 5213 – krizová opatření 
 

3. Odbor finanční 
a)  finanční rezerva ve výši 3.695 tis. Kč, snížení § 6409 - ostatní činnost 
 

II. Příjmy: 305.609,66 Kč 

a) položka 4111, ÚZ 980379 – neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR  
ve výši 305.609,66 Kč 


