
Rozpočet roku 2022, rozpočtové opatření číslo I

číslo položka rozpočtu - příjmy změna/   změna za zdůvodnění změny

opatř. tis. Kč pol. celkem

PŘÍJMY CELKEM

číslo položka rozpočtu - výdaje změna/   změna za zdůvodnění změny

opatř. tis. Kč pol. celkem

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 3 580

1/I      - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek 400 nárůst nákladů na dodávky tepla

2/I      - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek 560 nárůst nákladů na dodávky tepla

3/I      -  ZŠ  Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek 320 nárůst nákladů na dodávky tepla

4/I      -  ZŠ 8.května  p.o. - provozní příspěvek 870 nárůst nákladů na dodávky tepla

5/I      -  ZŠ Sluneční  p.o. - provozní příspěvek 500 nárůst nákladů na dodávky tepla

6/I      -  ZŠ Vrchlického  p.o. - provozní příspěvek 230 nárůst nákladů na dodávky tepla

7/I      -  ZŠ Šumavská  p.o. - provozní příspěvek 700 nárůst nákladů na dodávky tepla

Odbor finanční a plánovací 2 000

8/I   - Vypořádání roku 2 000 na případné vypořádní roku 2021 

Odbor majetkoprávní 38 513

Právní oddělení

9/I Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa 5 500 výkupy pozemků, protihluková stěna

Oddělení správy majetku 

10/I Náklady na byty 4 665 vypořádní záloh na služby, nárůst nákladů na teplo

11/I Náklady na nebytové prostory  17 426 vypořádní záloh na služby, nárůst nákladů na teplo, ZUŠ fasáda a oprava oken 17 mil. Kč

12/I Náklady úřadoven MěÚ 60 vypořádní záloh na služby, nárůst nákladů na teplo

13/I Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic 10 862

Odbor RÚI 102 630

14/I Kino Oko 100 úprava projektu malého sálu

15/I Projekty 2 000

16/I MŠ Pohádka - ul. Jeremenkova 200 projekt na zvýšení kapacity pro dvouleté děti

17/I MŠ Sluníčko - ul. Šumavská 2 200 rekonstrukce elektrorozvodů

18/I MŠ Veselá školka - ul. Temenická 8 000 rekonstrukce hygienických zařízení, topení, el. rozvodů a osvětlení

19/I ZŠ Dr. E. Beneše 950 oprava havárie vodovodní přípojky

20/I ZŠ 8. května 1 250 rekonstrukce osvětlení tělocvičny

21/I ZŠ Sluneční 9 200 druhá a třetí etapa rekonstrukce hyg.zařízení, rekonstrukce škvárového hřiště na travnaté

22/I ZŠ Šumavská 2 600 rekonstrukce regulace topení

23/I Dům kultury - rekonstrukce 3 940 1. část projektu na rekonstrukci, pokračování v roce 2023

24/I Manufaktura 25 500 1.část stavební části, pokračování vroce 2023

25/I Parkovací dům Gagarinova 17 140 zahájení realizace, dokončení v roce 2023

26/I Most Potoční 6 500 rekonstrukce havarijního stavu mostu

27/I Průmyslová zóna 12 500 zahájení realizace, pokračování v roce 2023

28/I Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa 1 250 zahájení realizace, pokračování v roce 2023

29/I MŠ Jeremenkova - snižování energetické náročnosti -17 000 realizace v roce 2023 a 2024

30/I Parkoviště úřadovna Jesenická 1 000 zahájení realizace, pokračování v roce 2023

31/I Sady 1. máje 500 projekt stávajícího stavu

32/I Lokalita Bratrušovská 6 000 navýšení o zálohy na přeložky inženýrských sítí

33/I Do odborných učeben bez bariér 12 000 ralizace druhé části ZŠ Dr.E.Beneše a Sluneční

34/I PONTIS - zvedací zař.pro odlehčovací služby 1 100 realizace dotačního projektu

35/I Táborová základna Hraběšice 5 500 rekonstrukce objektu

36/I Ul. Zábřežská - napojení nové lokality pro výstavbu 200 projekt

VÝDAJE CELKEM 146 723

PŘÍJMY - VÝDAJE -146 723 z rozpočtové rezervy


