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MĚSTSKÝ OBVOD 

ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV 

ZASTUPITELSTVO 

MĚSTSKÉHO OBVODU 

 

Materiál pro jednání ZMO dne: 29.1.2020   Jednání číslo:  8 

 

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: 

3.1 3 ☐ ANO / ☒ NE - 

 

Název materiálu: 

Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotací, snížení výdajů 

 

 

Předkládá: Petr Vinš ______________________________ 

 starosta podpis 

 

Zpracovatel/ka: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, Ph.D. ______________________________ 

 tajemník podpis 

 

 Ing. Pavlína Horníková ______________________________ 

 vedoucí FO podpis 

 

Konzultováno s: Mgr. Pavel Peterka ______________________________ 

 místostarosta podpis 

 

 Mgr. Aleša Kymličková ______________________________ 

 místostarostka podpis 

 

 

 

 

Dopad na rozpočet ☒ ANO / ☐ NE / finanční krytí: 

- zapojení dotace MmÚL pro rok 2020 

- zapojení dotací MmÚL, které nebyly vyčerpány v roce 2019 

- snížení výdajové části rozpočtu 
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1. Návrh usnesení: 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 29. 1. 2020 

 

A) schvaluje 

 rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 v tomto znění: 

 

navýšení v příjmové části rozpočtu (zapojení dotace MmÚL pro rok 2020): 

pol. 4137 Neinvestiční účelová dotace        2.300.000,- Kč 

pol. 4221 Investiční účelová dotace             200.000,- Kč 

 

navýšení ve výdajové části rozpočtu (zapojení dotace MmÚL pro rok 2020): 

 

PPR511/H000XXX Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov (dotace MmÚL) 

     odd§. 2219 pol. 5171    1.000.000,- Kč 

PPR511/H000XXX Revitalizace DH Olšinky (dotace MmÚL) 

     odd§. 3421 pol. 5171       300.000,- Kč 

PPR511/H000XXX Revitalizace hřiště Truhlářova (dotace MmÚL) 

     odd§. 3421 pol. 5171    1.000.000,- Kč 

PPR511/H000XXX Kontejnerová stání (dotace MmÚL) 

     odd§. 3722 pol. 6121       200.000,- Kč. 

 

B) schvaluje 

rozpočtové opatření do rozpočtu 2020 v tomto znění: 

 

navýšení ve výdajové části rozpočtu (zapojení nevyčerpané dotace MmÚL z roku 2019): 

 

PPR507/H000098 Rekonstrukce objektu „PČR Truhlářova“ (dotace MmÚL) 

     odd§. 3613 pol. 6121 ÚZ _01_0397  1.570.000,- Kč 

 

snížení ve výdajové části rozpočtu: 

 

PPR511/H000085 Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov 

     odd§. 2219 pol. 5171     1.000.000,- Kč 

PPR511/H000110 Generální rekonstrukce DH Truhlářova 

     odd§. 3421 pol. 6121     2.000.000,- Kč 

 

financování rozpočtu – třída 8: 

 

PPR503/H000095 Navýšení rezervy        1.430.000,- Kč 

 

 

2. Jednání o majetku MO Střekov: 
 

 ☒ NE 

 ☐ ANO, doplňující informace níže. 

 

 

3. Důvodová zpráva: 
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Zastupitelstvu městského obvodu ÚL –Střekov je předložen návrh rozpočtového opatření, které reflektuje 

následující skutečnosti: 

 

K bodu A) usnesení 

 

Dne 16. 12. 2019 byl usnesením č. 97/8Z/19 Zastupitelstvem města Ústí nad Labem schválen rozpočet 

města pro rok 2020, jehož součástí je zřízení investiční rezervy na investiční akce městských obvodů ve 

výši 10 mil. Kč. Podmínkou rozpouštění rezervy je předložení žádostí jednotlivých městských obvodů na 

konkrétní akce MO. 

 

Možnost podat žádost za MO Střekov o rozdělení investiční rezervy pro MO na investiční akce byla 

projednána na jednání dne 20. 1. 2020 na MmÚ za účasti pana primátora Ing. Mgr. Petra Nedvědického, 

1. náměstkyně primátora Ing. Věry Nechybové, zástupců finančního odboru MmÚ a zástupců vedení MO 

Střekov. 

 

Rada MO Střekov schválila návrhy konkrétních neinvestičních akcí a jedné investiční akce, které má MO 

Střekov v plánu v roce 2020 realizovat a byla podána žádost Radě města o přidělení dotace ve výši 2,5 mil. 

Kč. 

 

 

K bodu B) usnesení 

 

Do rozpočtu MO Střekov na rok 2020 je nezbytné zapojit účelově přidělené dotační prostředky MmÚL, 

které nebyly vyčerpány v roce 2019, a to prostředky na akci „Rekonstrukce PČR Truhlářova (dotace 

MmÚL)“ v uvedené výši. Vzhledem k uzavřeným dodatků ke smlouvě o dílo se realizace stavby a její 

dokončení posunulo na termín 31. 1. 2020 (předpoklad kolaudace do 29. 2. 2020). Z tohoto důvodu nebyly 

vyčerpány všechny potřebné prostředky v roce 2019 a budou proplaceny až na základě faktur doručených 

v roce 2020. 

 

Snížení výdajové části rozpočtu (chodníky + hřiště Truhlářova) reflektuje přijetí dotace MmÚL, ze které 

jsou prostředky na realizaci těchto akcí zapojovány v bodě A) usnesení. 

 


