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Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schválilo
použití účelově vázaných finančních prostředků k účelům uvedeným v návrhu na finanční vypořádání statutárního
města Karviné za rok 2013 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem A v celkové výši Kč
28.391.664,74 (slovy: Dvacetosmmilionůtřistadevadesátjedentisícšestsetšedesátčtyři koruny české 74/100).
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schválilo
ponechání finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok
2013 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem B v celkové výši Kč 409.714.736,06 (slovy:
Čtyřistadevětmilionůsedmsetčtrnácttisícsedmsettřicetšest korun českých 06/100) jako rozpočtovou rezervu.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schválilo
rozdělení a uvolnění finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné
za rok 2013 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu a členění uvedeném pod bodem C v celkové výši Kč
253.531.989,04 (slovy: Dvěstěpadesáttřimilionypětsettřicetjedentisícdevětsetosmdesátdevět korun českých
04/100).
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
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předpisů,

si vyhradilo
rozhodnutí ve věci poskytnutí dotací a peněžitých darů dle návrhu na finanční vypořádání statutárního města
Karviné za rok 2013 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení v
rozsahu a členění uvedeném pod bodem C.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schválilo
poskytnutí dotací a peněžitých darů dle návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 v té
výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu a členění uvedeném
pod bodem C.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2013 dle přílohy č. 2 k tomuto
usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-26-OE-Finanční vypořádání-DZ.pdf
ZM-26-OE-Finanční vypořádání-1U.pdf
ZM-26-OE-Rozpočtová opatření-2U.pdf

Datum: 11.04.2014

Datum: 11.04.2014

Ing. Vladimír
Tvrdoň

Jana Nekardová
Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení
příloha č. 2 k usnesení

Datum: 11.04.2014

Ing. Romana
Piatková, MPA
Vedoucí odboru

Datum: 14.04.2014

Ing. Jan Wolf
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné
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Důvodová zpráva
Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013
Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2013 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši
392 mil. 491 tis. 707,19 Kč. Tento rozdíl snížily ve třídě 8-financování splátky jistin všech tří úvěrových
rámců ve výši 92 mil. 320 tis. 76 Kč a operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů
vládního sektoru ve výši 255 tis. 557,49 Kč.
Celková změna stavu peněžních prostředků v roce 2013 tedy představovala jejich přírůstek ve výši
299 mil. 916 tis. 073,70 Kč.
Počáteční stav na bankovních účtech města byl k 1. 1. 2013 ve výši 644 mil. 330 tis. 951,14 Kč.
Po přičtení přírůstku peněžních prostředků v roce 2013 dosáhl konečný stav na bankovních účtech
města částky 944 mil. 247 tis. 24,84 Kč.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly zálohově použity peněžní prostředky z rezervy vázané
ve finančním vypořádání za rok 2012 ve výši 252 mil. 608 tis. 635 Kč.
Po jejich odečtený zbývá k rozdělení 691 mil. 638 tis. 389,84 Kč.
Tabulky k vyplnění požadavků na přebytek hospodaření byly zaslány jednotlivým správcům
rozpočtových prostředků. Po jejich zaslání zpět na odbor ekonomický byly jednotlivé požadavky
projednávány a upravovány ve spolupráci s vedením města. Návrh finančního vypořádání statutárního
města Karviné za rok 2013 tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení.
Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 byl dne 9. dubna 2014
projednán Radou města Karviné na 78. schůzi a byl Radou města Karviné doporučen Zastupitelstvu
města Karviné ke schválení.
V příloze č. 2 k usnesení je uvedena rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města
Karviné ve IV. čtvrtletí 2013.
Odbor ekonomický doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit návrh na finanční vypořádání
statutárního města Karviné za rok 2013 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a rekapitulaci rozpočtových
opatření uvedených v příloze č. 2 k usnesení.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 (údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2013)
saldo příjmů a výdajů
uhrazené splátky úvěrů
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

644 330 951,14
392 491 707,19
-92 320 076,00
-255 557,49

konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2013)

944 247 024,84

zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2014)

-252 608 635,00

rozdíl

691 638 389,84

A) Účelově vázané finanční prostředky
sociální fondy MP a MMK (zůstatek a vyúčtování)
pozastávka - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
pozastávka - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
pozastávka - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion
nevyčerpaná dotace projektu „Vzdělávání v rámci SMK 69"
nevyčerpaná dotace projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek"
nevyčerpaná dotace projektu „Práce s romskou komunitou“
nedočerpaná dotace na pěstounskou péči
nevyčerpaná dotace projektu „Asistent prevence kriminality"
nevyčerpaný příspěvek Nadace OKD na projekt "Karviná lyžuje"
příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství
náhrady důlních škod – provoz a údržba budov
fond statické dopravy
zásady pro individuální bytovou výstavbu
fond primátora

B) Rezervy
dary na nový útulek
majetkové vypořádání bytového družstva Karviná
rezerva

C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2014

28 391 664,74
1 261 972,96
4 020 386,04
388 249,96
94 989,00
766 688,11
3 785 528,26
79 895,84
2 934 359,00
184 791,75
45 000,00
34 016,50
45 884,90
6 555 089,93
7 300 000,00
894 812,49

409 714 736,06
131 245,00
10 424 723,59
399 158 767,47

253 531 989,04

Odbor majetkový
údržba místních komunikací

3 207 136,00

dopravní hřiště
mostní objekty
pojistné plnění z roku 2013

200 000,00
3 000 000,00
7 136,00

tržiště
farmářské trhy
nové mobilní stánky
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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576 000,00
76 000,00
500 000,00
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veřejné osvětlení
osvětlení u garáží za stadionem Kovona
pojistné plnění z roku 2013
vánoční strom
vánoční výzdoba

veřejné prostranství
dětské atrakce
fontána Tuleň
pojistné plnění z roku 2013
sportovní hřiště a zařízení

pohřebnictví
chodníky na Centrálním hřbitově

1 269 361,00
400 000,00
119 361,00
300 000,00
450 000,00

184 500,00
60 000,00
115 000,00
6 500,00
3 000,00

143 000,00
143 000,00

správa Nové Pole

435 000,00

transformátory

435 000,00

veřejné práce

280 000,00

poukázky

280 000,00

odvoz odpadů včetně separace
pojistné plnění z roku 2013
separace

veřejná zeleň
náhradní výsadby
ořezy a kácení
zadavatelská činnost

provoz a údržba budov
Akademie J. A. Komenského
budova Hosana
budovy MMK
budovy ÚZSVM
nebytový prostor Tyršova
Obchodní akademie
pojistné plnění z roku 2013
vodoměry MŠ
zakázka na energie
ZUŠ Čajkovského

opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací
dokumentace a realizace

městský stadion
správa

letní koupaliště provoz
energie a služby

výkupy pozemků a budov
výkupy pozemků

ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)
daň z nabytí
dražby
nájem pozemků
věcná břemena
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1 508 000,00
8 000,00
1 500 000,00

900 000,00
200 000,00
500 000,00
200 000,00

3 788 881,00
91 000,00
350 000,00
100 000,00
265 000,00
550 000,00
292 000,00
5 881,00
15 000,00
400 000,00
1 720 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00

429 250,00
429 250,00

900 000,00
900 000,00

571 000,00
571 000,00

2 493 000,00
650 000,00
400 000,00
12 000,00
631 000,00
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zpracování podkladů pro privatizaci

výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.
indikátory topných nákladů

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu
záložní generátor

Oprava ul.Mickiewiczova
realizace

Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina
dokumentace a realizace

rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion
realizace

Atletický areál Karviná-Nové Město
dokumentace

Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
realizace

Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa
oprava obvodového chodníku a veřejného osvětlení na ul. Božkova
rekonstrukce komunikace na ulici Božkova v Karviné - Ráji

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
realizace

Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj
sanace

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě
dokumentace

Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova
realizace

Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, KarvináStaré Město
dokumentace

Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská
realizace

Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh
dokumentace

Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích
realizace

Cyklistická doprava ve městě
stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji

ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby
realizace

Revitalizace vodních toků
revitalizace vodního toku Rajecký potok

Odvod dešťových vod
odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny
naproti sauny
dokumentace a realizace

Adventure golf Karviná u loděnice
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800 000,00

98 000,00
98 000,00

970 000,00
970 000,00

15 000 000,00
15 000 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00

89 251 011,00
89 251 011,00

450 000,00
450 000,00

19 937 000,00
19 937 000,00

9 104 000,00
2 404 000,00
6 700 000,00

1 401 000,00
1 401 000,00

200 000,00
200 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 870 000,00
1 870 000,00

270 000,00
270 000,00

380 174,00
380 174,00

100 000,00
100 000,00

66 228,00
66 228,00

33 414,00
33 414,00

500 000,00
500 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

59 000,00
59 000,00

4 292 000,00
4 292 000,00

5 710 000,00
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realizace

Regenerace panel. sídl., Hranice
centrální park - dokumentace a realizace

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
dokumentace

Přechody pro chodce
přechod pro chodce ul. Borovského

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné - Mizerově
dokumentace a realizace

Dětské hřiště u Dubiny
oprava a rekonstrukce

Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole
dokumentace

Propojení spisovny a MPK optickým kabelem
realizace

5 710 000,00

8 000 000,00
8 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00

200 000,00
200 000,00

3 100 000,00
3 100 000,00

510 000,00
510 000,00

500 000,00
500 000,00

200 000,00
200 000,00

Odbor rozvoje
cestovní ruch
propagační materiály
webové stránky

celoměstské akce a občanské obřady
služby

příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej
příspěvky z příjmů loterijního zákona
příspěvky z příjmů loterijního zákona na lední plochu

příspěvky města sportu ostatní
příspěvky z příjmů loterijního zákona

příspěvky pro zdravotnictví
příspěvky nemocnicím

správa Zámku Fryštát

145 000,00
100 000,00
45 000,00

250 000,00
250 000,00

1 500 000,00
500 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

500 000,00
500 000,00

122 912,00

kronika
restaurování

102 912,00
20 000,00

Ozdravné pobyty

575 000,00

realizace

příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252
příspěvky z příjmů loterijního zákona

příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454
příspěvky z příjmů loterijního zákona

územně plánovací dokumentace a podklady
změna č. 13 Územního plánu

výdaje projektového řízení a rozvoje
projekt "PODPORA MLÁDEŽNICKÝCH INICIATIV"
služby

marketing SMK
služby

575 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00

181 500,00
181 500,00

336 529,24
215 000,00
121 529,24

100 000,00
100 000,00

Odbor ekonomický
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ
výměna oken - Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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8 300 000,00
8 300 000,00
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organizace IČ: 62331418

na odpisy ZŠ a MŠ
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola
Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388
Základní škola, U Studny IČ: 48004511

příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz
knihovní fond

příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz
navýšení příspěvku

příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy
navýšení příspěvku

příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu
EZS pro Zámek

pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů
pojištění nového majetku

nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)
audit

252 233,40
2 904,00
1 386,00
6 929,00
18 588,00
14 790,40
25 000,00
60 000,00
89 235,00
33 401,00

500 000,00
500 000,00

3 970 000,00
3 970 000,00

1 357 000,00
1 357 000,00

630 000,00
630 000,00

100 000,00
100 000,00

60 000,00
60 000,00

sociální fond

330 483,48

příspěvek

330 483,48

Odbor sociální
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb
veletrh sociálních služeb

ostatní výdaje
audit SSKa
služby
supervize SPOD

120 000,00
120 000,00

350 000,00
100 000,00
150 000,00
100 000,00

Odbor organizační
investice
stěhování MMK

údržba

141 822,00
141 822,00

300 000,00

stěhování MMK

300 000,00

provozní výdaje

2 909 310,00

kontroly a revize EPS
stěhování MMK
fyzická ostraha zámku
fyzická ostraha budov MMK

13 310,00
1 469 000,00
1 196 000,00
231 000,00

údržba budovy Zámku

8 470,00

kontroly a revize EPS

8 470,00

repre a dary
služby
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20 000,00
20 000,00
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mzdové výdaje zastupitelstva
odměny zastupitelů

soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva
sociální a zdravotní pojištění

mzdové výdaje zaměstnanců
platy a odstupné

soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
sociální a zdravotní pojištění

výpočetní technika
karty pro zastupitele
stěhování MMK
technická podpora

1 913 000,00
1 913 000,00

61 000,00
61 000,00

1 693 000,00
1 693 000,00

575 000,00
575 000,00

440 945,00
30 000,00
160 945,00
250 000,00

Městská policie
provozní výdaje
dezinfekce vozidel
kynologická jednotka
poplatky ČTÚ

sociální fond
příspěvek

mzdové výdaje
platy

soc. a zdrav. pojištění
sociální a zdravotní pojištění

prevence kriminality
městský program prevence kriminality
Kontrolní součet
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110 000,00
20 000,00
72 000,00
18 000,00

91 828,92
91 828,92

500 000,00
500 000,00

170 000,00
170 000,00

30 000,00
30 000,00
253 531 989,04
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Příloha
Příloha č. 2 k usnesení
Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2013
text
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináMizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináMizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové
Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové
Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináMizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináMizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Nedbalova
IČ: 64628639
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Olbrachtova
IČ: 64628566
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináHranice Slovenská 2872 IČ: 64628604
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové
Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Nové
Město Spojka 1389 IČ: 71000861
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj
Školská 431 IČ: 64628582
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj
U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj
V Aleji 20/761 IČ: 64628574
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola, Žižkova
IČ: 64628655
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Borovského
IČ: 62331353
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové
Město Cihelní 1666 IČ: 48004537
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Dělnická
IČ: 62331418
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové
Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov
Majakovského 2219 IČ: 48004561
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Mendelova
IČ: 62331388
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole
IČ: 64628680
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská
škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, KarvináHranice, Slovenská IČ: 62331361
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj
Školská 432 IČ: 48004545
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj
U Lesa 713 IČ: 48004529

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 2 k usnesení

zdroje

výdaje

-5 850,00
-9 000,00
-10 502,00
-4 200,00
-39 000,00
-20 000,00
-10 000,00
-11 500,00
-37 000,00
-7 300,00
-28 000,00
-4 700,00
-43 000,00
-35 477,00
-13 500,00
-19 000,00
-23 085,00
-85 000,00
-83 000,00
-193 000,00
-79 282,00
-38 500,00
-86 000,00
-29 700,00
-60 000,00
-102 000,00
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Příloha
Příloha č. 2 k usnesení
text

zdroje

Přesun mezi závaznými ukazateli. (pokračování)
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny
IČ: 48004511
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136
na provoz
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

výdaje

-63 337,00
-208 643,00
1 349 576,00

Zapojení druhé splátky dotace na dříve profinancované výdaje akce "Regenerace Univerzitního parku" v souvislosti
s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či na zdraví jeho obyvatel
(ÚZ 201).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
272 921,00
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
272 921,00
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce "Regenerace
Univerzitního parku".
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
-272 921,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
272 921,00
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Odbor majetkový - Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor sociální - provoz klubů seniorů

-944 919,50
944 919,50

5 890,00
5 890,00

Zapojení navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování
pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí
(ÚZ 13010).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
80 000,00
Odbor sociální - ostatní výdaje
80 000,00
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor sociální - ostatní výdaje
Městská policie - prevence kriminality

-880,00
880,00

Zapojení neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na II. pololetí roku 2013 (ÚZ 13011).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
3 446 465,00
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců
2 571 988,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
874 477,00
Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Volný čas dětí" - realizace
2012-2013.
Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary
21 300,00
Městská policie - prevence kriminality
21 300,00
Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
168 056,25
Městská policie - prevence kriminality
168 056,25
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text

zdroje

výdaje

Zapojení druhé (závěrečné) splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Herní prvky pro děti".
Kapitálové příjmy - dar z nadace OKD
36 617,54
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
36 617,54
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - provoz a údržba budov
Odbor majetkový - Stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01
ZUŠ Majakovského

-57 100,00
57 100,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě,
In-line
Odbor majetkový - čištění a zimní údržba

-50 000,00
50 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3
Odbor majetkový - veřejné prostranství
Odbor majetkový - čištění vodních toků
Odbor majetkový - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206
Karviná – Nové Město

-129 000,00
-320 886,40
-27 200,00
254 500,00
200 000,00
22 586,40

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

-242 000,00
242 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
Odbor organizační - provozní výdaje

-298 155,30
298 155,30

Zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-turistická nabídka" v rámci dotačního
programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (ÚZ 673).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
24 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355
na provoz

24 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Městská policie - provozní výdaje

-52 024,00
52 024,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Městská policie - provozní výdaje
Městská policie - údržba

-40 000,00
40 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
Odbor organizační - provozní výdaje
Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
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141 822,00

63 400,00
63 400,00
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text

zdroje

Zapojení vratky nevyčerpaného příspěvku loňského roku na provoz ordinace v Karviné-Loukách.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
125 740,35
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - tiskopisy opiáty
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty

výdaje

125 740,35

-4 390,00
4 390,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor stavební a životního prostředí - krizový plán
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu

-1 000 000,00
1 000 000,00

Zapojení 1. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu
"Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky"
(ÚZ 32).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
177 657,48
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj
177 657,48
U Lesa 713 IČ: 48004529
Zapojení dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(ÚZ 98071).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
1 726 040,00
Odbor organizační - volby
1 726 040,00
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje
lidských zdrojů Magistrátu města Karviné" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
1 138 346,48
Odbor organizační - PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"
1 138 346,48
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné".
Odbor organizační - PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"
-1 138 346,48
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
1 138 346,48
Zapojení příjmů z tržeb na letním koupališti.
Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti
Odbor majetkový - letní koupaliště provoz

767 000,00

Zapojení příjmů za separaci odpadů.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace

296 842,00

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor majetkový - správa a údržba kanalizací
Odbor majetkový - letní koupaliště provoz
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.
Odbor majetkový - provoz a údržba budov
Odbor majetkový - veřejná zeleň

767 000,00

296 842,00

162 658,00
32 125,00
23 283,00
49 578,00
42 468,00
15 204,00

Zapojení dotací na dříve profinancované výdaje na realizaci akce "Karviná-rozšíření kanalizace" (ÚZ 15796, 95399).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
88 742 188,80
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
127 815,28
Odbor majetkový - Karviná-rozšíření kanalizace
88 870 004,08
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zdroje

výdaje

Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce
"Karviná-rozšíření kanalizace".
Odbor majetkový - Karviná-rozšíření kanalizace
-88 870 004,08
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
88 870 004,08
Zapojení dotace na akci "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - SĆ Karviné a Ustroni
v oblasti kultury a cestovního ruchu" - přeposlání městu Ustroň (ÚZ 95113, 95823).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
1 996 335,22
Odbor majetkový - Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst
Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury
1 996 335,22
a cestovního ruchu - loděnice
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu

-72 600,00
72 600,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - údržba místních komunikací
Odbor majetkový - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh

-46 020,00
46 020,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - údržba místních komunikací
Odbor majetkový - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210
Karviná – Nové Město
Odbor majetkový - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - provoz a údržba budov
Odbor majetkový - veřejné osvětlení
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj
Odbor majetkový - Stavební úpravy nebytových prostor č.p. 165 a 200
Karviná-Staré Město

-43 285,40
8 316,40
34 969,00

-600 000,00
600 000,00

-11 000,00
11 000,00

Zapojení 3. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu
"Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
2 814 872,12
Odbor rozvoje - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"
2 814 872,12
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního partnera projektu "ROMA-Net" města BudapešťMaďarsko.
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy
251 050,01
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje
251 050,01
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"ROMA-Net".
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje
-251 050,01
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
251 050,01
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - cestovní ruch
Odbor majetkový - tržiště
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Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné
Městská policie - provozní výdaje
Zapojení příjmů z prodeje vstupenek na akci "Opereta letí světem".
Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti
Odbor sociální - provoz klubů seniorů

výdaje

-25 000,00
25 000,00

8 600,00
8 600,00

Zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Podzim života může být pestrý".
Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary
14 824,00
Odbor sociální - provoz klubů seniorů
14 824,00
Zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Rekondiční pobyt a Memoriál
Jana Schmida".
Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary
20 000,00
Odbor sociální - provoz klubů seniorů
20 000,00
Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Ve zdravém těle zdravý duch".
Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary
47 250,00
Odbor sociální - projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb
47 250,00
Zapojení navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování
pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí
(ÚZ 13010).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
592 000,00
Odbor sociální - ostatní výdaje
592 000,00
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor sociální - příspěvky zdrav. postiženým
Odbor sociální - provoz klubů seniorů

-18 000,00
18 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné"
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
641 478,00
Odbor organizační - PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"
641 478,00
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné".
Odbor organizační - PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"
-641 478,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
641 478,00
Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
188 568,50
Městská policie - prevence kriminality
188 568,50
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463
na provoz
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola
Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz
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Zapojení dotací na dříve profinancované výdaje akce "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě"
(ÚZ 15319, 88005, 88505, 90001).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
837 574,25
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
59 826,73
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada
5 960 037,45
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
6 857 438,43
Zapojení dotací na dříve profinancované výdaje akce "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě"
(ÚZ 17003, 17871).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
25 364 354,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě
25 364 354,00
Zapojení druhé splátky dotace na dříve profinancované výdaje akce "Revitalizace veřejných ploch v KarvinéNovém Městě" v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru
"Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí
u příjemce či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
1 150 000,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě
1 150 000,00
Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce
"Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě".
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
-6 857 438,43
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
6 857 438,43
Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce
"Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě".
Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě
-26 514 354,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
26 514 354,00
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - čištění vodních toků
Odbor majetkový - Sportovní zařízení v majetku města
Odbor majetkový - správa Nové Pole

-50 000,00
-13 000,00
63 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - veřejná zeleň
Odbor majetkový - výdaje na provoz útulku, čipování psů

-12 520,00
12 520,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Regenerace lesoparku Dubina
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje

-485 057,57
485 057,57

Zapojení 4. části neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
"Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" (ÚZ 13233).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
965 093,49
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje
965 093,49
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - územně plánovací dokumentace a podklady
Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - cestovní ruch
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz
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Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - územně plánovací dokumentace a podklady
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

zdroje

výdaje

-400 000,00
400 000,00

Zapojení vratky části dotace poskytnuté v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
od příspěvkové organizace ZŠ U Lesa (ÚZ 33123).
Odbor ekonomický - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
5 916,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-nespecifikovaná rezerva
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355
na provoz
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Městská policie - údržba
Městská policie - provozní výdaje

5 916,00

-110 000,00
110 000,00

-143 548,00
143 548,00

-25 767,00
1 809,00
23 958,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor organizační - údržba
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

-200 000,00
200 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor organizační - provozní výdaje
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

-139 500,00
139 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor organizační - provozní výdaje
Odbor organizační - výpočetní technika

-200 000,00
200 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
158 733,75
Městská policie - prevence kriminality
158 733,75
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Borovského
IČ: 62331353
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináMizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Dělnická
IČ: 62331418
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, KarvináHranice, Slovenská IČ: 62331361
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Přesun mezi závaznými ukazateli. (pokračování)
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská
škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny
IČ: 48004511
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole
IČ: 64628680
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Ráj
U Lesa 713 IČ: 48004529
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Nové
Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, Mendelova
IČ: 62331388
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz
Zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Olbrachtova.
Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický
Odbor majetkový - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova

výdaje

-32 000,00
-25 000,00
-15 000,00
-20 000,00
-17 000,00
-59 828,00
309 828,00

34 969,00
34 969,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova"
(ÚZ 15319, 90001).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
529 752,44
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
37 839,46
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
567 591,90
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa" (ÚZ 15319, 90001).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
1 289 171,10
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
92 083,65
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa
1 381 254,75
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa" (ÚZ 15319, 90001).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
1 920 358,07
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
137 168,43
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa
2 057 526,50
Zapojení druhé splátky dotace na dříve profinancované výdaje akce "Pasport zeleně" v souvislosti s vyloučením
nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
500 000,00
Odbor majetkový - Pasport zeleně
500 000,00
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce
"Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova".
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
Odbor ekonomický - finanční vypořádání

-567 591,90
567 591,90

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce
"Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa".
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa
Odbor ekonomický - finanční vypořádání

-1 381 254,75
1 381 254,75
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Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce
"Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa".
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa
Odbor ekonomický - finanční vypořádání

výdaje

-2 057 526,50
2 057 526,50

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce "Pasport
zeleně".
Odbor majetkový - Pasport zeleně
-500 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
500 000,00
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - údržba místních komunikací
Odbor majetkový - veřejná zeleň

-155 000,00
155 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - veřejné osvětlení
Odbor majetkový - údržba místních komunikací

-30 000,00
30 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - příspěvek na správu bytového fondu
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.

-14 000,00
14 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - údržba místních komunikací
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

-20 000,00
20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
Odbor organizační - provozní výdaje

-25 000,00
25 000,00

Zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. prezentované na akci Vánoční strom se skřítky.
Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor rozvoje
242 000,00
Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady
242 000,00
Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty

44 000,00
44 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady
Odbor rozvoje - územně plánovací dokumentace a podklady

-242 000,00
242 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních
a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
17 658,00
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin

17 658,00

Zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
23 899,00
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin

23 899,00

Zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Žižkova.
Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Mateřská škola
Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647
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Vratka části dotace poskytnuté na dříve profinancované výdaje akce "Regenerace Univerzitního parku v KarvinéFryštátě" (ÚZ 15319, 90001).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
-32 877,60
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
-2 348,40
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
-35 226,00
Zapojení dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 14004).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
6 500,00
Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory

6 500,00

Zapojení dotace na pokrytí mimořádných výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů nasazené v červnu 2013
(ÚZ 14022).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
99 500,00
Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory
99 500,00
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního
města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (ÚZ 14013).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
1 365 786,80
Odbor organizační - PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"
1 365 786,80
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti".
Odbor organizační - PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"
-1 365 786,80
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
1 365 786,80
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor organizační - provozní výdaje
Odbor organizační - investice

-3 000,00
3 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor organizační - provozní výdaje
Odbor organizační - volby

-37 783,30
37 783,30

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Městská policie - provozní výdaje
Městská policie - údržba

-50 000,00
50 000,00

Zapojení druhé splátky dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích
města" v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské
integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či
na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
250 000,00
Odbor majetkový - Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města
250 000,00
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny
Karviná" (ÚZ 88005, 88505).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada
61 643 373,44
Odbor majetkový - Stav.úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná
61 643 373,44
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rekonstrukce kulturního domu Družba" (ÚZ 88005, 88505).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada
35 218 526,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce kulturního domu Družba
35 218 526,00
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Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Parkovací stání KD Družba" (ÚZ 88505).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada
6 644 694,41
Odbor majetkový - Rekonstrukce kulturního domu Družba

výdaje

6 644 694,41

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce "Rozšíření
kontejnerových stání na pozemcích města".
Odbor majetkový - Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města
-250 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
250 000,00
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce "Stavební
úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná".
Odbor majetkový - Stav.úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná
-61 643 373,44
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
61 643 373,44
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce
"Rekonstrukce kulturního domu Družba".
Odbor majetkový - Rekonstrukce kulturního domu Družba
Odbor ekonomický - finanční vypořádání

-35 218 526,00
35 218 526,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce "Parkovací
stání KD Družba".
Odbor majetkový - Rekonstrukce kulturního domu Družba
-6 644 694,41
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
6 644 694,41
Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty

46 000,00
46 000,00

Zapojení druhé splátky dotace na dříve profinancované výdaje akce "Ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ" v souvislosti
s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či na zdraví jeho
obyvatel (ÚZ 201).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
999 800,00
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
999 800,00
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce "Ozdravné
pobyty dětí ZŠ a MŠ".
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
-999 800,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
999 800,00
Zapojení 2. průběžné platby na realizaci projektu "Naučme se učit" v rámci globálního grantu Rovné příležitosti
dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (ÚZ 32).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
429 366,21
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola, U Studny
375 366,21
IČ: 48004511
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola,
54 000,00
U Studny IČ: 48004511
Zapojení úhrad neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od obcí.
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace od obcí
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
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Zapojení úhrad za vyřízené přestupky od obcí.
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace od obcí
Odbor ekonomický - finanční vypořádání

zdroje

výdaje

144 515,00
144 515,00

Zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
309 975,50
Městská policie - prevence kriminality
309 975,50
Celková výše rozpočtových úprav
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