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100. schůze Rady města Ústí nad Labem
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věc:
Rozpočtová opatření OMOSRI do rozpočtu roku 2021
důvod předložení:
Vyrovnání rozpočtu u průtokových dotací poskytnutých v roce 2021
dopad na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet - průtočka roku 2021
zpracoval:
Jitka Sottnerová DIS., vedoucí oddělení ekonomiky příspěvkových organizací
předkládá:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
projednáno:
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
Eva Nováková
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic do rozpočtu
roku 2021 v celkové výši 97,15 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 97,15 tis. Kč v položce Účelové prostředky od
Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových
organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 97,15 tis. Kč, z
„Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2020, Rozvoj
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje“ takto:
- Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. ve výši 83,14 tis. Kč
- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.
ve výši 14,01 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic do rozpočtu
roku 2021 ve výši 568,30 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 568,30 tis. Kč v položce Účelové transfery ze
státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových
organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 568,30
tis. Kč, v rámci výzvy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021,“ na realizaci projektu „Soutěže v
Ústeckém kraji – podzim 2021“

Důvodová zpráva:
k A) 1. návrhu na usnesení na rozpočtové opatření OMOSRI v celkové výši
97,15 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 83,14 tis. Kč
Statutární město Ústí nad Labem obdrželo dne 14. 12. 2021, na bankovní účet vedený
u České národní banky, finanční prostředky ve výši 83 140 Kč.
Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje určenou pro Zoologickou zahradu
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, poskytnutou na základě žádosti dotčené p. o. v rámci
„Programu pro rozvoj eko-ago oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2020; Rozvoj ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.“ Dotace byla poskytnuta na
realizaci projektu „Obnova nábytkového zařízení Zooškoly Heinricha Lumpeho.“ Účelem tohoto
projektu bylo zkvalitnění zázemí, kde probíhají výukové programy, workshopy, přednášky a
konference. Finanční prostředky jsou sledovány pod UZ_01_00079 a podléhají finančnímu
vypořádání.
Prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele byla tato dotace, dne 16. 12. 2021, zaslána
na bankovní účet dotčené příspěvkové organizaci.
ZŠ a MŠ Jitřní, p. o. 14,01 tis. Kč
Statutární město Ústí nad Labem obdrželo dne 23. 12. 2021, na bankovní účet vedený
u České národní banky, finanční prostředky ve výši 14 010 Kč.
Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje určenou pro Základní školu a
Mateřskou školu Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkovou organizaci, poskytnutou na základě žádosti
dotčené p. o. v rámci „Programu pro rozvoj eko-ago oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2020;
Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.“ Dotace byla
poskytnuta na realizaci projektu „Vybudování EVVO koutku na ZŠ Brná.“ Cílem tohoto projektu bylo
zkvalitnění podmínek a zlepšení prostředí pro uskutečňování aktivit v oblasti environmentální
výchovy pro pedagogy i žáky prostřednictvím vytvoření školního koutku pro výchovu k ekologii.
Finanční prostředky jsou sledovány pod UZ_01_00079 a podléhají finančnímu vypořádání.
Prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele byla tato dotace, dne 28. 12. 2021, zaslána
na bankovní účet dotčené příspěvkové organizaci.
k A) 2. návrhu na usnesení na rozpočtové opatření OMOSRI ve výši 568,30 tis. Kč
Statutární město Ústí nad Labem obdrželo dne 22. 12. 2021, na bankovní účet vedený
u České národní banky, finanční prostředky ve výši 568 300 Kč.
Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která byla
poskytnuta prostřednictvím Ústeckého kraje DDM a ZpDVPP, p. o., na realizaci projektu „Soutěže v
Ústeckém kraji – podzim 2021.“ Účelová dotace byla poskytnuta v rámci výzvy: Podpora okresních a
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12.
2021, a to na základě Rozhodnutí MŠMT č. 0004/9B_ostatní/SOU2/2021.
Účelem poskytnutí dotace je zajištění organizace soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských
kol, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém
vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Finanční prostředky jsou poskytnuty účelově (ÚZ 33166) a podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok 2021.
Prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele byla tato dotace, dne 22. 12. 2021, zaslána
na bankovní účet dotčené příspěvkové organizaci.
Pro potřeby Navision:
PPR 103/H000896
zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 97,15 tis. Kč v položce Účelové prostředky od
Ústeckého kraje – neinvestiční (UZ _01_00079)
PPR 124/H000527
Zoologická zahrada, p. o. – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z KUUK z programu pro rozvoj

Důvodová zpráva:
eko-ago oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2020 ve výši 83,14 tis. Kč
(UZ _01_00079)
PPR 124/H000585
ZŠ a MŠ Jitřní, p. o. – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z KUUK z programu pro rozvoj eko-ago
oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2020 ve výši 14,01 tis. Kč
(UZ _01_00079)
PPR 103/H1034
zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 568,30 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního
rozpočtu – neinvestiční (ÚZ 33 166)
PPR 124/H000516
DDM a ZpDVPP, p. o - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 568,30 tis. Kč na realizaci
projektu „Soutěže v Ústeckém kraji – podzim 2021“ ÚZ 33 166)

