Schválená rozpočtová opatření na 40. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 07.04.2020:
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020 (číslo usnesení 1034):
tis.Kč

Oddělení: OSV

P ř í j m y (zdroje)
název ukazatele
rozpočtu

V ý d a j e (platby,rezervy)
rozp.skladba
OdPa(pol)

schválený rozp. upravený
(UR- minulý stav ) rozpočet

rozdíl
( +,- )

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Dotace MSK - projekt "Aktivní senior 2020"
(z Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji v roce 2020)

název ukazatele
rozpočtu

rozp.skladba schválený rozp. upravený
(OdPa/třída) (UR-minulý stav ) rozpočet

rozdíl
(+,-)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(4122)
ÚZ 348

0,0

85,7

85,7 Kluby a aktivizace seniorů

0,0

85,7

85,7

4379/5

120,0

205,7

85,7

120,0

205,7

85,7

Rozpočtové opatření k zařazení účelové dotace z rozpočtu MSK do příjmů rozpočtu města, která souběžně kryje navýšení ukazatele rozpočtu výdajů OSV.

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020 (číslo usnesení 1015):
Odbor : ORM

tis.Kč

P ř í j m y (zdroje)
název ukazatele
rozpočtu
Odbor rozvoje města
Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření ul. Duhová
(přechod, chodník) - R

V ý d a j e (platby,rezervy)
rozp.skladba
OdPa(pol)

(4216)

schválený rozp. upravený
(UR- minulý stav ) rozpočet

1000,00

1 000,0

rozdíl
( +,- )

název ukazatele
rozpočtu

Odbor rozvoje města
Dům dětí a mládeže Kopřivnice - projekt "Podpora
1555,00 555,00
technického vzdělávání v DDM Kopřivnice" - R

1 555,0

555,0

rozp.skladba schválený rozp. upravený
(OdPa/třída) (UR-minulý stav ) rozpočet

3421/6

2700,00

rozdíl
(+,-)

2840,00

140,00

Odbor financí
Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje běžného (8115-)
8 131,4
8 546,4
roku, kompenzace případných výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů …)

415,0

10 831,4

11 386,4

555,0

Rozpočtové opatření k zařazení navýšení účelové dotace (na akci Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření ul. Duhová ) do příjmů rozpočtu města na rok 2020. Akce byla téměř celá profinancována z výdajů rozpočtu města na
rok 2019 tj. z vlastních zdrojů rozpočtu města pro rok 2019. Finanční zdroje z dotace inkasované ex post v roce 2020 tak kompenzují naše vlastní zdroje vynaložené v roce 2019 a následně v rámci návrhu rozpočtového
opatření částečně rozpočtově kryjí navýšení rozpočtu výdajů ORM na projekt "Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice". Zbývající částka z navýšení rozpočtu dotace bude převedena do obecné rezervy odboru
financí.
Ul. Záhumenní - bezpečnostní opatření ul. Duhová (přechod, chodník) - R
Úprava příjmu na základě již proběhlé žádosti o platbu. Dotace z IROP (prostřednictvím MAS Lašsko) bude činit 1 555 tis. Kč. Část navýšení ve výši 140 tis. Kč je využito na posílení rozpočtu akce Podpora technického
vzdělávání v DDM Kopřivnice.
Dům dětí a mládeže Kopřivnice - projekt "Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice" - R
V rámci výběrového řízení na dodavatele stavební části akce (soutěžil odbor majetku města v rámci své akce DDM Kopřivnice - rekonstrukce sociál. zařízení vč. bezbariérové úpravy, elektroinstalace, TZB - R), byla na tuto
část akce vysoutěžena vyšší než předpokládaná cena. Spolu s nezbytnými náklady na autorský dozor je navýšen rozpočet akce o 140 tis. Kč, s využitím navýšení dotace na akci Chodník na ul. Záhumenní.

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020 (číslo usnesení 1021):
Odbor: OMM

v tis. Kč

P ř í j m y (zdroje)
název ukazatele
rozpočtu

V ý d a j e (platby, rezervy)
rozp. skladba schválený rozp. upravený
OdPa (pol) (UR - minulý stav ) rozpočet

rozdíl
( +,- )

název ukazatele
rozpočtu
Odbor majetku města
Normativ - odděl. správy budov a kom. hospodářství
Odkanalizování MČ Lubina - platba Svazku obcí
regionu Novojičínska za správu kanalizace

rozp. skladba schválený rozp. upravený
(OdPa/třída) (UR - minulý stav ) rozpočet

rozdíl
(+,-)

3639/5

400,0

324,4

-75,6

2321/5

250,0
650,0

325,6
650,0

75,6
0,0

Normativ - odděl. správy budov a kom. hospodářství
Snížení rozpočtového ukazatele z důvodu nutnosti zajištění finančního krytí pro Příkazní smlouvu se Svazkem obcí regionu Novojičínska na obstarání administrace tzn. přípravy a realizace koncesního řízení na výběr
Odkanalizování MČ Lubina - platba Svazku obcí regionu Novojičínska za správu kanalizace
Zvýšení rozpočtového ukazatele z důvodu nutnosti zajištění finančního krytí pro Příkazní smlouvu se Svazkem obcí regionu Novojičínska na obstarání administrace tzn. přípravy a realizace koncesního řízení na výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
Rozpočtové opatření charakteru přesunu rozpočtových prostředků mezi ukazateli rozpočtu výdajů OMM, beze změny celkového objemu výdajů rozpočtu.

Zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách města Kopřivnice v sekci FINANCE dne: 4.5.2020

