
Materiál číslo:

Pro  5.  zasedání  Zastupitelstva  městského  obvodu  Mariánské  Hory  a  Hulváky, 
konaného dne 26. dubna 2007

Název materiálu:  Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory  
                              a Hulváky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu  Mariánské Hory a Hulváky

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření:

a) – zvýší se pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,
    ÚZ 13306                                                                         o     35,000.000,-- Kč

   - zvýší se odd. § 4171 – Příspěvek na živobytí                 o    10,000.000,-- Kč
                  odd. § 4172 – Doplatek na bydlení                   o      7,000.000,-- Kč
                  odd. § 4173 – Mimořádná okamžitá pomoc     o      4,000.000,-- Kč
                  odd. § 4179 – Ostatní dávky sociální pomoci   o    12,000.000,-- Kč
                  odd. § 4182 – Příspěvek na zvláštní pomůcky   o     1,200.000,-- Kč
     pol. 5410 – Sociální dávky, ÚZ 13306, ORJ 6     

b) – zvýší se pol. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
    státního rozpočtu, ÚZ 98216                                           o        382.000,-- Kč
   - zvýší se odd. § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži,
   ÚZ 98216, ORJ 6                                                              o          382.000,-- Kč

c) – zvýší se pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí, ÚZ 3207
                                                                                              o     4,759.000,-- Kč
    - zvýší se odd. § 6171 – Činnost místní správy                o    3,731.000,-- Kč
                   odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí                     o    1,028.000,-- Kč
       ÚZ 3207, ORJ 5



d) – zvýší se pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
                                                                                              o        322.000,-- Kč
    - zvýší se odd. § 3612 – Bytové hospodářství, pol. 5171 – Opravy a udržování
      ORJ 7                                                                              o        322.000,-- Kč
e) – zvýší se pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí, ÚZ 93
                                                                                                o              3.000,-- Kč
    - zvýší se odd. § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 93
      pol. 5169 – Nákup ostatních služeb, ORJ 5                     o              3.000,-- Kč

f) – zvýší se pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
   účtech                                                                                   o       2,552.000,-- Kč    
   - zvýší se odd. § 3612 – Bytové hospodářství, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby,
   ORJ 7, ORG 112                                                                  o       2,552.000,-- Kč

Zodp.: Ing. Věra Palarčíková                                                 T:  30. dubna 2007
            vedoucí finančního odboru

Předkládá:
Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:
Ing. Věra Palarčíková
podpis:

Projednáno:
na jednání finančního výboru
dne 16.4.2007

na 15. schůzi RMOb
dne 24.4.2007 



Důvodová zpráva:

Součástí návrhu 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky jsou rozpočtová 
opatření povinná:

a) zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o 35 000 000 Kč:
Rada města na své schůzi dne 20.2.2007 usnesením č. 693/12 schválila rozpočtové opatření, kterým 
byla na účet  Statutárního města  Ostrava  přijata  neinvestiční  účelová dotace z  MPSV na dávky 
sociální  péče  a  dávky  v  hmotné  nouzi.  Na  návrh  odboru  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  byla 
městskému obvodu Mariánské Hory a  Hulváky schválena částka 35 000 000 kč.  Na uvedenou 
částku byl proveden na straně výdajů rozpis na odd. § podle požadavků sociálního odboru.

b) zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o 382 000 Kč:
Rada města na své schůzi dne 20.3.2007 usnesením č. 844/15 schválila rozpočtové opatření, kterým 
byly na účet Statutárního města Ostrava přijaty prostředky ze všeobecné pokladní správy státního 
rozpočtu  na  1.  čtvrtletí  r.  2007  na  úhradu  nákladů  souvisejících  se  zabezpečením  činností 
vykonávaných  v  oblasti  sociálně  právní  ochrany  dětí.  Městskému  obvodu  Mariánské  Hory  a 
Hulváky byla schválena částka 382 000 Kč.

c) zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o 4 759 000 Kč:
Rada města na své schůzi dne 27.3.2007 usnesením č. 930/16 schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  městskému  obvodu  Mariánské  Hory  a  Hulváky  poskytne  neinvestiční  transfer  ve  výši 
4  759 000 Kč  na  dofinancování  běžných výdajů  na  mzdové prostředky v  roce  2007.  Mzdové 
prostředky u odd. § 6171 – Činnost místní správy zvyšujeme o 3 731 000 Kč, u odd. § 6112 - 
-Zastupitelstva obcí o 1 028 000 Kč.

e) zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o 3 000 Kč:
Rada města na své schůzi dne 23.1.2007 usnesením č. 471/9 schválila rozpočtové opatření, kterým 
se městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky poskytne neinvestiční transfer ve výši 3 000 Kč 
za práci na instalaci přívodu 230V pro informační kiosek v budově ÚMOb v rámci projektu eSMO
z běžných výdajů Městského informačního systému. 

Zapojení nadrozpočtových příjmů:

d) zvýšení pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy o 322 000 Kč a zvýšení odd. § 3612 – Bytové 
hospodářství o 322 000 Kč:
Finanční úřad Ostrava I vrátil přeplatek ve výši 320 000 Kč, který vznikl na základě rozhodnutí MF 
ČR o prominutí  odvodu a penále,  které nám bylo na základě kontroly FÚ Ostrava I vyměřeno 
platebním výměrem č. 14/2003 a 15/2003. Opakovaným žádostem městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky o prominutí adresovaným MF ČR bylo v průběhu let 2003 – 2006 vyhověno a 
původní částka odvodu byla beze zbytku prominuta. Z původní částky vyměřeného penále bylo 
uhrazeno 100 000 Kč. Částka 320 000 Kč byla součástí prominutí, ale byla uhrazena před datem 
prominutí – 16.3.2005 na účet FÚ Ostrava I. (půdní vestavby Korunní)
Finanční úřad vrátil dále částku 1 729 Kč – úhrada úroku.  (Kremličkova)
Finanční  prostředky  byly  zasílány  z  prostředků  bytového  hospodářství,  jejich  vratka  jako 
nadrozpočtový příjem r. 2007 náleží zpět odd. § Bytové hospodářství. 



Financování:

f) Na základě ustanovení čl. III – Výdaje fondu Obecně závazné vyhlášky č. 3/1997 o Účelovém 
fondu  oprav,  rekonstrukcí  a  modernizací  obytných  domů  a  bytů  na  území  Města  Ostravy  – 
Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky navrhujeme zapojit do výdajů rozpočtu roku 2007 
finanční prostředky z účtu Fondu rozvoje bydlení ve výši 2 552 000 Kč . Na Fond rozvoje bydlení 
jsou ročně převáděny finanční prostředky ve výši 50 % výnosů z prodeje obytných domů a bytů z 
majetku obce. Finanční prostředky ve výši 2 552 000 Kč byly použity na úhradu  faktur firmy 
INTOZA s.r.o.  za rekonstrukci obytných domů 28. října 155-159, Výstavní 2, 2A včetně zateplení. 
Úhrady dodavatelské  firmě byly  provedeny 12.1.,  31.1.,  9.2.  2007 z  rozpočtově  kryté  položky 
investic  bytového hospodářství,  po  schválení  převodu částky  z  účtu  Fondu rozvoje  bydlení  na 
výdajový bankovní účet bude na výdajových dokladech doúčtován ÚZ (k identifikaci platby jako 
čerpání Fondu rozvoje bydlení). Na rekonstrukci uvedených obytných domů byl schválen převod z 
Fondu rozvoje bydlení ve výši 6 700 000 Kč v roce 2006, nebyl do konce roku dočerpán a o částku 
2 557 000  Kč bylo čerpání fondu na schůzi RMOb dne 27. prosince  2006 usnesením číslo 89/5 
sníženo. Faktury byly uhrazeny až v r. 2007.




