Rozpočtová opatření 2011
Text
Odbor místního hospodářství
přesun z výdajů určených na veřejné prostranství za účelem
posílení jmenovitých akcí investičních
"Zabezpečení dětského koutku v PBN kamerovým systémem"
"Zabezpečení budov v dětském koutku v PBN"
"Zabezpečení areálu loděnice v PBN"
zapojení investiční dotace na akci "Rozvoj spolupráce dvou největších
lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury
a cestovního ruchu" (ÚZ 95823) za účelem přeposlání podílu městu
Ustroň
přesun z výdajů určených na veřejné práce do rozpočtu Kanceláře
tajemníka za účelem posílení mzdových výdajů zaměstnanců a výdajů na
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
finanční vypořádání:
pozastávky - investiční splatné v roce 2011
pozastávky - neinvestiční splatné v roce 2011
nevyčerpané dotace projektu "Rájecká remíza, odbahnění a zpevnění
břehů vč. kácení, terénních úprav a výsadeb"
nevyčerpané dotace projektu "Likvidace suchých a silně poškozených
dřevin v remízcích a podél komunikace pro pěší v parku B. Němcové, a to
včetně náhradních výsadeb"
nevyčerpané dotace projektu "Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku
Bažantnice Karviná-Nové Město, odstranění zdravotně nevhodných
dřevin včetně náhradních výsadeb"
nevyčerpané dotace projektu "Revitalizace zeleně a modelace terénu v
prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu
v Karviné-Ráji"
fond statické dopravy
příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodaření
cestovní ruch
Elektrorozvaděč
Zajištění udržitelnosti projektu vozatajství v historické části města
čištění a zimní údržba
Zimní údržba
jmenovité akce v údržbě
Karviná-Fryštát, městská památková zóna - inženýrsko-geologický
průzkum a monitoring
Kruhový objezd ul. Polská
Křižovatky - ul. Nádražní
Likvidace suchých a silně poškozených dřevin v remízcích a podél
komunikace pro pěší v parku Boženy Němcové, a to včetně náhradních
výsadeb
Oprava MK ul. Za Mostem v Karviné-Loukách - PD
Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice, Karviná-Nové
Město, odstranění nevhodných dřevin včetně náhradní výsadby

v Kč

číslo ve FormS
schváleno

-371 802,40
147 940,00
84 180,00
139 682,40

RO/0007/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011

1 685 918,76

RO/0007/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011

-44 000,00

RO/0012/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011

489 090,00
80 015,20
2 861 080,00
1 000 000,00

1 040 800,00

3 500 000,00
2 896 127,28
1 116 562,50
10 000,00
200 000,00
300 000,00
1 671 000,00
150 000,00
174 000,00
1 000 000,00
270 000,00

RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

1 019 200,00
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RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

Rájecká remíza, odbahnění a zpevnění břehů vč. kácení, terénních úprav a
výsadeb
Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu
Vánoční strom - nasvětlení, výzdoba
Vybavení Loděnice (vnitřní + venkovní)
jmenovité akce-investiční
Cyklistická doprava na území města Karviné - vybudování (2 km) a
rekonstrukce (3 km) cyklostezek - PD
Instalace parkovacích automatů
Přemístění autobusové zastávky Gabriela - Karviná-Doly
Regenerace Univerzitního parku
Revitalizace zeleně a modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši
ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji
Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě PD
Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji na ul.
Bažantnice (v lesoparku) - PD
Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina
(poblíž bývalé ZŠ Žižkova) - PD
Vodovodní připojení k objektu loděnice v Karviné
Výstavba infrastruktury cestovního ruchuv PBN v rámci projektu "Rozvoj
spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a
Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"
správa Nové Pole
Oprava transformátoru - havarijní stav
přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem posílení
výdajů určených na jmenovité akce investiční - projekt "Rozvoj spolupráce
dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v
oblasti kultury a cestovního ruchu"
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "PD regenerace
lesoparku Dubina" v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací
případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum
využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní
prostředí či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201)
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem
posílení
výdajů na jmenovité akce investiční - "Zpracování projektových
dokumentací pro přechody na území města Karviná-přechod MK/004-tř.
Osvobození (u Elmaxu)"
"Stavební úpravy ulice Lázeňské"
"Přemístění autobusových zastávek v prostoru ulic Žižkova a
Mickiewiczova v Karviné-Hranicích"
přesun výdajů určených na akci "Loděnice v PBN - volný mobiliář" z
jmenovitých akcí v údržbě
do jmenovitých akcí investičních

2 999 920,00
706 000,00
174 000,00
700 000,00
568 128,00
500 000,00
2 503 700,00
102 000,00
2 850 000,00
402 000,00
71 000,00
63 000,00
710 356,00
442 200,00

80 000,00
200 000,00

300 000,00

RO/0029/2011
usn.RM č.575 ze
dne 3.5.2011

RO/0036/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

-300 000,00
-219 960,00
71 160,00
73 200,00
75 600,00

RO/0050/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011

-1 200 000,00
1 200 000,00
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zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Likvidace suchých a
silně poškozených dřevin v remízcích podél komunikace pro pěší v parku
B. Němcové, a to včetně náhradních výsadeb" v souvislosti s vyloučením
nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru
"Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v
Moravskoslezském kraji" na životní prostředí či na zdraví jeho obyvatel
(ÚZ 201)
přesun prostředků ve výši předfinancovaní akce "Likvidace suchých a silně
poškozených dřevin v remízcích podél komunikace pro pěší v parku B.
Němcové, a to včetně náhradních výsadeb" do rozpočtu Odboru
ekonomického
zapojení investiční dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rozvoj
spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a
Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 17883)
zapojení investiční dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rozvoj
spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a
Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 95823)
přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Revitalizace zeleně
a modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému
objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji" v souvislosti s vyloučením nebo
alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské
integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském
kraji" na životní prostředí či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201)
přesun prostředků ve výši předfinancování akce "Revitalizace zeleně a
modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému
objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji" do rozpočtu Odboru
ekonomického
přesun výdajů z rozpočtu Kanceláře tajemníka za účelem posílení výdajů
určených na jmenovité akce investiční - soc. a zdrav. pojištění vedoucího
koordinátora projektu "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských
měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního
ruchu"
přesun výdajů určených na jmenovitou akci investiční - "Regenerace
Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" do rozpočtu Odboru investic,
který bude akci realizovat
přesun z výdajů určených na správu a údržbu kanalizací do rozpočtu
Odboru sociálních věcí za účelem posílení výdajů na poštovné - soc. dávky
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem
výdajů na jmenovitou akci investiční - "Turistická cyklotrasa spojující
Karvinou se Zebrydowicemi"
zapojení investiční dotace na akci "Rozvoj spolupráce dvou největších
lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury
a cestovního ruchu" (ÚZ 95113 a 95823) za účelem přeposlání podílu
městu Ustroň

995 876,00
RO/0061/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011

-1 000 000,00

319 234,29

5 608 988,84

RO/0067/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011

-5 928 223,13

2 844 017,64
RO/0075/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011

-2 850 000,00

39 820,00

RO/0083/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

-102 000,00

RO/0082/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

-15 500,00

RO/0105/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

-9 960,00
9 960,00

2 054 447,50

RO/0104/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
RO/0103/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
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zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního
partnera projektu v rámci mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko,
přeshraniční spolupráce "Turistická cyklotrasa spojující Karvinou se
Zebrzydowicemi" města Zebrzydowice - Polsko

154 020,00

RO/0102/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje na projekt
"Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický
průzkum a monitoring" (ÚZ 15319 a 90001)

1 288 626,84

RO/0102/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

zapojení investiční dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rozvoj
spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a
Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 17883 a 95823)

7 945 970,43

RO/0103/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

-154 020,00
přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického

-1 288 626,84
-7 945 970,43

zapojení příspěvku z Fondu životního prostředí Odboru životního
prostředí za účelem posílení výdajů na veřejnou zeleň-projekt "Hromadný
hrob sovětských válečných zajatců s památníkem"
přesun z výdajů určených na veřejnou zeleň do rozpočtu Odboru vnitřních
věcí za účelem poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje
přesun z výdajů určených na odvoz odpadů včetně separace za účelem
posílení výdajů na zimní údržbu
přesun z výdajů určených na čištění a zimní údržbu
výdajů na veřejné prostranství
výdajů na údržbu místních komunikací
výdajů na jmenovitou akci v údržbě - "Kruhový objezd ul. Polská"
výdajů na jmenovité akce investiční
"Instalace parkovacích automatů"
"Výstavba VO na ul. Žižkově v Karviné-Hranicích"
"Přemístění autobusové zastávky Gabriela, Karviná-Doly"
za účelem posílení výdajů na jmenovitou akci investiční - "Cyklistická
doprava na území města Karviné-PD"
výdajů na provoz útulku, čipování psů
výdajů na veřejné osvětlení
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem
posílení
výdajů na jmenovitou akci v údržbě - "Oprava MK ul. Za Mostem
v Karviné-Loukách"
a výdajů na jmenovité akce investiční
"Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji
na ul. Bažantnice (v lesoparku)"
"Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina
(poblíž bývalé ZŠ Žižkova)"
přesun z výdajů určených na tržiště za účelem
posílení výdajů na cestovní ruch
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem
posílení výdajů na jmenovitou akci v údržbě - "Oprava MK ul. Za Mostem
v Karviné-Loukách"

RO/0102/2011
RO/0103/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
RO/0111/2011

100 000,00 usn.RM č.1008 ze
dne 4.10.2011
RO/0115/2011

-100 000,00 usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011

-1 000 000,00
1 000 000,00

RO/0132/2011
usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011

-16 500,00
-660 000,00
-49 110,00
-28 082,00
RO/0129/2011

-23 500,00 RO/0130/2011
-86 210,00 usn.RM č.1121 ze
-59 708,00 dne 15.11.2011
49 110,00
300 000,00
574 000,00
-2 187 000,00
1 406 000,00
RO/0143/2011
usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011

208 000,00
573 000,00
-55 340,00
55 340,00 RO/0153/2011
-42 000,00 usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011

42 000,00
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zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Prohloubení
odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice Karviná – Nové Město,
odstranění zdravotně nevhodných dřevin včetně náhradních výsadeb" v
souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů
celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí či na
zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201)
přesun prostředků ve výši předfinancování akce "Prohloubení
odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice Karviná – Nové Město,
odstranění zdravotně nevhodných dřevin včetně náhradních výsadeb" do
rozpočtu Odboru ekonomického
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rajecká remíza,
odbahnění a zpevnění břehů včetně kácení, terénních úprav a výsadeb" v
souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů
celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání
komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí či na
zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201)
přesun prostředků ve výši předfinancování akce "Rajecká remíza,
odbahnění a zpevnění břehů včetně kácení, terénních úprav a výsadeb"
do rozpočtu Odboru ekonomického
zapojení státní limitní dotace na akci "Karviná - oprava pomníku obětem
1. světové války" (ÚZ 7121)
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem
posílení
výdajů na čištění vodních toků
výdajů na veřejnou zeleň
přesun z výdajů určených na veřejné prostranství za účelem
posílení výdajů na provoz útulku, čipování psů
zapojení státní limitní dotace na akci "Úprava vtokové a výtokové strany
propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji na ul. Bažantnice (v lesoparku)" (ÚZ
17789)
zapojení státní limitní dotace na akci "Úprava vtokové a výtokové strany
propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina (poblíž bývalé ZŠ Žižkova)" (ÚZ
17789)
zapojení státní limitní dotace na akci "Oprava místní komunikace ulice
Za Mostem v Karviné-Loukách" (ÚZ 17466)

1 014 987,00

-1 019 200,00

RO/0160/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

2 999 400,00

-2 999 920,00
RO/0170/2011

119 000,00 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

-610 000,00
RO/0166/2011

470 000,00
usn.RM č.1227 ze
140 000,00 dne 13.12.2011
-30 000,00
30 000,00
578 317,00

810 889,00

RO/0176/2011
usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

15 045 308,00

Odbor školství a kultury
zapojení 1. zálohy 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 (ÚZ 33123) pro příspěvkové organizace
ZŠ Borovského
ZŠ Majakovského
ZŠ U Lesa
přesun výdajů z rozpočtu Odboru vnitřních věcí za účelem posílení výdajů
určených na příspěvky pro zdravotnictví - provoz ambulance praktického
lékaře v Karviné-Loukách

RO/0014/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011

1 349 339,40
1 142 231,40
1 178 388,60
280 000,00

RO/0003/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011
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posílení příspěvku na provoz ZŠ U Lesa
příspěvku na provoz ZŠ Majakovského a
příspěvku na provoz ZŠ U Studny
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události

12 814,00
17 790,00
69 216,00

přesun prostředků z Fondu kultury statutárního města Karviné za účelem

-2 000 000,00

posílení Fondu primátora města Karviné - sloučení obou fondů
zapojení druhé splátky účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu
"Podpora informačního systému a obnova technického vybavení na
Městském informačním centru v Karviné" (ÚZ 311)
zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu
regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro příspěvkovou
organizaci Regionální knihovna Karviná (ÚZ 345)

2 000 000,00

posílení Fondu volného času dětí statutárního města Karviné z vratky
nevyčerpané dotace roku 2010
posílení příspěvku na provoz MŠ Centrum a
příspěvku na provoz ZŠ U Studny
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události
finanční vypořádání:
pozastávky - investiční splatné v roce 2011
fond primátora
fond volného času dětí a mláděže
nevyčerpané dotace projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských
základních škol v oblasti cizích jazyků"
celoměstské akce a občanské obřady
Den učitelů 2011
Dny evropského dědictví
Ocenění dárců krve
Ocenění osobností v oblasti kultury
Přijetí vzorných žáků představiteli města
Kulturní dům "Družba"
Dokrytí výdajů za dálkové vytápění
letní koupaliště -investice
Oprava technického objektu letního koupaliště v Karviné
Výkup pozemků za účelem rozšíření letního koupaliště
nebytové hospodářství (bývalé ZŠ a MŠ)
Zpracování znaleckých posudků
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990
příspěvěk Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz
příspěvek Oblastnímu spolku ČČK Karviná IČ: 00426458
příspěvek Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059
příspěvek ZUŠ Karviná, IČ 68899092
příspěvky do investičních fondů škol
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola
Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887

RO/0017/2011
usn.RM č.485 ze
dne 5.4.2011
RO/0016/2011
usn.RM č.485 ze
dne 5.4.2011

16 200,00

RO/0018/2011
usn.RM č.485 ze
dne 5.4.2011

604 500,00

RO/0023/2011
usn.RM č.520 ze
dne 19.4.2011

10 000,00

RO/0020/2011
usn.RM č.520 ze
dne 19.4.2011

111 246,00
9 500,00

RO/0024/2011
usn.RM č.520 ze
dne 19.4.2011

679 369,00
98 010,49
5 578,00
2 923 042,74
110 000,00
100 000,00
25 000,00
30 000,00
26 000,00
75 500,00
1 600 000,00
2 231 000,00
200 000,00
150 000,00
RO/0032/2011
1 000 000,00
usn.ZM č.108 ze dne
200 000,00
26.4.2011
150 000,00
200 000,00
50 000,00
120 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
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Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861
900 000,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566
1 200 000,00
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418 na předfinancování projektu v
342 800,00
rámci OP Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko 2007-2013
příspěvky pro zdravotnictví
800 000,00
Sportovní zařízení v majetku města
Dokončení rekonstrukce tři tenisových kurtů v Tenisovém areálu v Karviné1 500 000,00
Novém Městě
Vybavení zrekonstruovaných prostor Regionální knihovny Karviná
Vnitřní investiční a neinvestiční vybavení
12 110 000,00
posílení příspěvku na provoz MŠ Olbrachtova z náhrad od pojišťovacího
ústavu za pojistnou událost
zapojení 1. splátky účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu
"Obnova technického vybavení informačních kiosků na území města
Karviné" (ÚZ 311)
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení
příspěvku na provoz MŠ Na Kopci
příspěvku na provoz ZŠ Slovenská
příspěvku na provoz ZŠ Dělnická
posílení příspěvku na provoz ZŠ U Lesa a
výdajů na sportovní zařízení v majetku města
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Modernizace
PZŠ Dr. Olszaka" (ÚZ 88001, 88005, 88501, 88505)
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektů v rámci programu
Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy pro rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka (ÚZ 33339)
projekt Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků
projekt Rozvíjení klíčových kompetencí žáků s pomocí kulturních akcí a
aktivit
zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektů v rámci programu
Knihovna 21. století pro příspěvkovou organizaci Regionální knihovna
Karviná (ÚZ 34070)
projekt Škvrňata a batolata do knihovny natotata!
projekt Rozšíření knihovního fondu pro národnostní menšiny karvinského
zapojení dotace na realizaci projektu "Inovace projektu bezplatné tvorby
webových stránek pro knihovny ČR" v rámci programu Veřejné informační
služby knihoven - VISK 3 pro příspěvkovou organizaci Regionální knihovna
Karviná (ÚZ 34053)
zapojení 4. průběžné platby na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků
karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků" - neinvestiční dotace

17 147,00

RO/0030/2011
usn.RM č.575 ze
dne 3.5.2011

79 200,00

RO/0041/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

19 298,00
78 586,00
446 036,00
6 993,00
21 725,00

3 748 642,81
-3 748 642,81

40 000,00

RO/0035/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011
RO/0046/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0045/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0051/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011

55 000,00

5 000,00
15 000,00

RO/0053/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011

59 000,00

RO/0054/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011

3 017 930,40

RO/0058/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011
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zapojení neinvestiční dotace pro Občanské sdružení "Sdružení Romů
Severní Moravy", IČ 69206414 na činnost spojenou s provozem
Romského kulturního a společenského centra (usnesení Zastupitelstva
města Karviné č. 119 ze dne 26.4.2011)
posílení příspěvku na provoz ZŠ U Studny z náhrad od pojišťovacího
ústavu za pojistnou událost
posílení výdajů na Kulturní dům Družba z příjmů za refakturované výdaje
na energie v rámci rekonstrukce
přesun z nespecifikované rezervy na provoz ZŠ a MŠ za účelem posílení
výdajů na nebytové hospodářství (bývalé ZŠ a MŠ)
zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s. za účelem posílení
Fondu primátora města Karviné

200 000,00

RO/0064/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011

7 739,00

RO/0059/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011

50 805,49
-500 000,00
500 000,00
3 000 000,00

posílení příspěvku na provoz ZŠ U Lesa z náhrady od pojišťovacího ústavu
za pojistnou událost

1 475,00

posílení Fondu volného času dětí statutárního města Karviné z vratky
nevyčerpané dotace roku 2010

4 000,00

RO/0063/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011
RO/0060/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011
RO/0071/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
RO/0072/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
RO/0086/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

posílení příspěvku na provoz Městskému domu kultury Karviná z náhrad
od pojišťovacího ústavu za pojistné události

10 400,00

RO/0088/2011
RO/0092/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu
regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro příspěvkovou
organizaci Regionální knihovna Karviná (ÚZ 345)

604 500,00

RO/0093/2011
usn.RM č.925 ze
dne 6.9.2011

17 000,00

RO/0106/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí za účelem posílení
výdajů na ozdravné pobyty
zapojení 1. zálohy 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 (ÚZ 33123) pro příspěvkové organizace
ZŠ U Studny
ZŠ Školská
ZŠ Mendelova
ZŠ Cihelní
zapojení první a druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD
na realizaci projektu "Ozdravný pobyt pro děti"
přesun z nespecifikované rezervy na provoz ZŠ a MŠ za účelem posílení
příspěvku na provoz MŠ Dvořákova
příspěvku na provoz MŠ Sokolovská
příspěvku na provoz MŠ Čajkovského
příspěvku na provoz ZŠ U Studny
příspěvku na provoz ZŠ Školská
příspěvku na provoz ZŠ Dělnická

RO/0112/2011
usn.RM č.1008 ze
dne 4.10.2011

847 401,60
987 307,80
1 319 884,20
1 724 943,00
RO/0114/2011

74 000,00 usn.RM č.1008 ze
dne 4.10.2011

-3 000 000,00
150 000,00
400 000,00 RO/0113/2011
RO/0116/2011
650 000,00 usn.RM č.1008 ze
700 000,00 dne 4.10.2011
200 000,00
900 000,00
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zapojení 5. průběžné platby na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků
karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků" - neinvestiční dotace
posílení příspěvku na provoz ZŠ U Lesa
příspěvku na provoz ZŠ Borovského a
příspěvku na provoz Regionální knihovně Karviná
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události
přesun z výdajů určených na letní koupaliště-investice za účelem
posílení výdajů na letní koupaliště-provoz - oprava betonového oplocení
posílení příspěvku na provoz MŠ Kpt. Jaroše
příspěvku na provoz MŠ Dvořákova
příspěvku na provoz MŠ Olbrachtova
příspěvku na provoz ZŠ Cihelní
příspěvku na provoz ZŠ Slovenská
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události
přesun výdajů z rozpočtu Městské policie za účelem posílení Fondu
primátora města Karviné
zapojení odvodu zdrojů investičního fondu ZŠ Mendelova za účelem
posílení příspěvku na odpisy ZŠ Mendelova
zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci
projektu "Ozdravný pobyt pro děti"

RO/0123/2011

4 345 085,10 usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011

2 024,00 RO/0121/2011
103 600,00 RO/0122/2011
6 307,00 usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011

-333 000,00
333 000,00

20 039,00
23 554,00 RO/0125/2011
RO/0133/2011
96 315,00
RO/0139/2011
7 309,00 usn.RM č.1121 ze
20 024,00 dne 15.11.2011
RO/0134/2011

300 000,00 usn.RM č.1121 ze
1 300 000,00
18 500,00

zapojení 1. zálohy 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 (ÚZ 33123) pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka
přesun z výdajů určených na nebytové hospodářství (bývalé ZŠ a MŠ)
do rozpočtu Kanceláře tajemníka za účelem posílení výdajů na ostatní
náhrady a poplatky
posílení příspěvku na provoz MŠ Družby
příspěvku na provoz ZŠ Majakovského
příspěvku na provoz ZŠ Družby
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události
přesun z výdajů určených na příspěvky pro zdravotnictví za účelem
posílení výdajů na ozdravné pobyty
zapojení odvodu zdrojů investičního fondu ZŠ Slovenská za účelem
posílení příspěvku na provoz MŠ U Mateřské školy
Odbor životního prostředí
přesun prostředků z poplatku za znečišťování životního prostředí za
posílení vlastních příjmů Odboru životního prostředí-uložení výplňových
materiálů na stavbu "Asanace odkaliště Nový York"
zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře (ÚZ 29008)

RO/0120/2011
usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011

dne 15.11.2011
RO/0131/2011
usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011
RO/0151/2011
usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011

RO/0154/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

589 920,60
RO/0152/2011

-120 000,00 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

11 910,00
RO/0155/2011
5 480,00
usn.RM č.1227 ze
1 570,00 dne 13.12.2011
-11 419,00
11 419,00
350 000,00

-2 800 000,00
2 800 000,00
54 354,00

RO/0159/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011
RO/0163/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

RO/0006/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011
RO/0025/2011
usn.RM č.520 ze
dne 19.4.2011
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finanční vypořádání:
fond životního prostředí
zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)
zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s. za účelem posílení
Fondu životního prostředí - monitorování podzemních a povrchových vod
poskytnutí příspěvku z Fondu životního prostředí do rozpočtu Odboru
místního hospodářství za účelem posílení výdajů na veřejnou zeleň
zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře (ÚZ 29008)
zapojení příjmů za zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů
od společnosti EKO-KOM, a.s. za účelem posílení výdajů Fondu životního
prostředí
zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)
zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře (ÚZ 29008)

614 470,63
6 445,00

500 000,00

RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011
RO/0033/2011
usn.RM č.609 ze
dne 17.5.2011
RO/0070/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
RO/0111/2011

-100 000,00 usn.RM č.1008 ze
95 205,00

dne 4.10.2011
RO/0119/2011
usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011
RO/0146/2011

600 000,00 usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011
RO/0161/2011

6 243,00 usn.RM č.1227 ze
48 443,00

Odbor územního plánování a stavebního řádu
finanční vypořádání:
územně plánovací dokumentace a podklady
30 000,00

dne 13.12.2011
RO/0164/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

Kompoziční rozbor a stanovení hodnot Městské památkové zóny Karviná
Odbor správy majetku
finanční vypořádání:
nevyčerpané dotace projektu "Zóna hromadného bydlení - Vagónka"
zásady pro individuální bytovou výstavbu (zůstatek)

780 000,00
3 100 000,00

výdaje odboru pro bytový fond
Právní služby
204 000,00
Vagónka - stěhování, ubytování neplatičů, posudky, sanace bytů
120 000,00
výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje
Finanční audit projektu Družba
100 000,00 RO/0032/2011
Finanční audit projektu Regionální knihovna Karviná
115 000,00 usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011
Pamětní deska projektu Okolí Regionální knihovny Karviná
15 000,00
Pamětní deska projektu Regionální knihovna Karviná
20 000,00
Prohlášení auditora k projektu Modernizace 4 fyzikálně-chemických učeben
20 000,00
Příprava projektů
300 000,00
Přípravy podkladů projektu Městský fotbalový stadion
400 000,00
ROMA-net
77 000,00
Zpracování projektu Průmyslová zóna Vagónka
200 000,00
výkupy pozemků a budov
Výkupy pozemků
5 000 000,00
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přesun z výdajů oddělení projektového řízení a rozvoje do rozpočtu
Odboru místního hospodářství za účelem posílení výdajů na jmenovité
akce investiční

-200 000,00

zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního
partnera projektu "WEED" města Celje - Slovinsko

40 615,50

přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického

-40 615,50

přesun z výdajů určených na výdaje bytového fondu prostřednictvím
BYTservisu, s.r.o. za účelem posílení
výdajů na příspěvek na správu bytového fondu a
výdajů odboru pro bytový fond - napojení čp. 1352-1356 na centrální
zdroj tepla bude realizovat Odbor správy majetku
přesun z výdajů oddělení projektového řízení a rozvoje do rozpočtu
Kanceláře tajemníka za účelem posílení výdajů na výpočetní techniku
zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního
partnera projektu "ROMA-Net" města Budapešť - Maďarsko
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního
partnera projektu "WEED" města Celje - Slovinsko
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
přesun z výdajů spojených s prodejem bytů za účelem posílení
výdajů odboru pro bytový fond - likvidace bytových domů v lokalitě
Vagónka
zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního
partnera projektu "ROMA-Net" města Budapešť - Maďarsko
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
přesun z výdajů určených na privatizaci bytového fondu Ká 6 + Ká 7 za
účelem
posílení výdajů bytového fondu prostřednictvím BYTservisu, s.r.o.
zapojení příjmů za opravy ve volných bytech za účelem posílení výdajů
bytového fondu prostřednictvím BYTservisu, s.r.o.
snížení rozpočtových výdajů oddělení projektového řízení a rozvoje z
důvodu výpadku plnění příjmů u daně z nemovitostí
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení
výdajů oddělení projektového řízení a rozvoje-navrácení neoprávněně
nárokovaných a proplacených výdajů v rámci projektu "Modernizace
ZŠ Mendelova v Karviné"
Odbor ekonomický
přesun prostředků z příspěvku na výkon státní správy za účelem
posílení příspěvku pro školství v souvislosti se stanovením finančního
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné

-3 280 000,00
280 000,00

RO/0029/2011
usn.RM č.575 ze
dne 3.5.2011

RO/0037/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0081/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

3 000 000,00
-112 800,00
33 404,59
-33 404,59
221 231,04
-221 231,04
-850 000,00
850 000,00
47 049,18
-47 049,18
-295 000,00

RO/0081/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011
RO/0087/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

RO/0096/2011
usn.RM č.925 ze
dne 6.9.2011
RO/0109/2011
usn.RM č.1008 ze
dne 4.10.2011
RO/0128/2011
usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011

RO/0137/2011

295 000,00 usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011

116 000,00
RO/0144/2011

-4 000 000,00 usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011
RO/0174/2011

478 126,56 usn.RM č.1241 ze
dne 22.12.2011

-1 070 323,00
1 070 323,00

RO/0005/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011
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zapojení příjmů za dodanění úhrad za uložení výplňových materiálů na
stavbu "Asanace odkaliště Nový York" za účelem posílení výdajů na platby
daní
finanční vypořádání:
nákup akcií
Nákup akcií KIC
návratné finanční výpomoci
Půjčka HCB, spol. s r.o., IČ: 61973564
zapojení dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou
službu ve smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13002)
přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství, Odboru školství
a kultury, Odboru správy majetku, Kanceláře tajemníka a Odboru investic
za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání

1 242 409,43

RO/0032/2011

11 500 000,00 usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

1 000 000,00
10 840,00

6 578 679,23

přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru
školství a kultury za účelem posílení příspěvků na provoz MŠ a ZŠ

-543 920,00

přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Městské
policie za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality

-50 000,00

posílení výdajů na platby daní o výši DPH u přijatého příspěvku na rozvoj a
obnovu města od společnosti OKD

7 000 000,00

přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru
vnitřních věcí za účelem posílení provozních výdajů

-30 000,00

uvolnění části rozpočtové rezervy vázané ve schváleném rozpočtu za
účelem posílení výdajů na nákup akcií společnosti KIC Odpady, a.s.

400 000,00

přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem
posílení výdajů určených na finanční vypořádání

1 000 000,00

přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství a Odboru
sociálně-právní ochrany dětí za účelem posílení výdajů určených na
finanční vypořádání

8 891 023,13

proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů
právnických osob za rok 2010
přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem posílení
výdajů určených na finanční vypořádání

50 156 330,00
33 404,59

přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku a Kanceláře tajemníka
za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání

3 225 192,04

přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství a Odboru
sociálních věcí za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání

9 809 443,82

přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem posílení
výdajů určených na finanční vypořádání

RO/0022/2011
usn.RM č.520 ze
dne 19.4.2011

47 049,18

RO/0044/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011
RO/0036/2011
RO/0037/2011
RO/0040/2011
RO/0042/2011
RO/0045/2011
usn.RM č.647 ze
RO/0035/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011
RO/0047/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011
RO/0055/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011
RO/0056/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011
RO/0062/2011
usn.ZM č.169 ze dne
21.6.2011
RO/0061/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011
RO/0067/2011
RO/0075/2011
RO/0079/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
RO/0069/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
RO/0087/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011
RO/0094/2011
RO/0096/2011
usn.RM č.925 ze
dne 6.9.2011
RO/0102/2011
RO/0103/2011
RO/0108/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
RO/0128/2011
usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011
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přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru
vnitřních věcí za účelem poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje
snížení rozpočtových výdajů určených na finanční vypořádání z důvodu
výpadku plnění příjmů u daně z nemovitostí
zapojení dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98005)
přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem
posílení výdajů určených na finanční vypořádání
přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru
správy majetku za účelem posílení výdajů oddělení projektového řízení a
rozvoje
zapojení úhrad neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od obcí a
úhrad za vyřízené přestupky od obcí
do finančního vypořádání
přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Kanceláře
primátora za účelem posílení výdajů na marketing SMK

RO/0115/2011

-400 000,00 usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011
RO/0144/2011

-4 000 000,00 usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011
RO/0157/2011

332 661,00 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011
RO/0160/2011

4 019 120,00 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011
RO/0174/2011

-478 126,56 usn.RM č.1241 ze
dne 22.12.2011

406 355,05 RO/0178/2011
88 015,00 usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012
RO/0180/2011

-238 452,00 usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

Odbor sociálních věcí
zapojení účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným
osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle
111 000 000,00
RO/0002/2011
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13235)
usn.RM č.241 ze
zapojení účelové dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky
dne 25.1.2011
118 000 000,00
pomoci v hmotné nouzi dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR (ÚZ 13306)
finanční vypořádání:
nevyčerpané prostředky z povodňové sbírky na opravu plotu nemovitosti
RO/0032/2011
20 000,00
usn.ZM č.108 ze dne
ve správě OSV
26.4.2011
údržba budov ve správě odboru
Opravy a údržba
200 000,00
-70 000,00
přesun z výdajů určených na provoz klubů seniorů za účelem
RO/0048/2011
70 000,00
posílení výdajů na údržbu budov ve správě odboru
usn.RM č.647 ze
-31 000,00 dne 31.5.2011
přesun z výdajů určených na poštovné - soc. dávky za účelem
31 000,00
posílení ostatních výdajů
zapojení 5. části platby v rámci Operačního programu Lidské zdroje
RO/0057/2011
421 711,32 usn.RM č.694 ze
a zaměstnanost na financování projektu "Znalostmi k profesionalitě"
dne 14.6.2011
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Karviná (ÚZ 13233)
posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby
Karviná z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události

116 038,00

přesun z výdajů určených na údržbu budov ve správě odboru

-40 000,00

za účelem posílení výdajů na provoz klubů seniorů
přesun z výdajů určených na příspěvky zdravotně postiženým

40 000,00
-30 000,00

za účelem posílení výdajů na příspěvky na sociální a zdravotní péči

30 000,00

zapojení příjmů z náhrady škody za účelem posílení výdajů na poštovné soc. dávky

15 500,00

RO/0068/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
RO/0080/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
RO/0084/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

RO/0105/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
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přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem
posílení výdajů na poštovné - soc. dávky

15 500,00

zapojení neinvestiční dotace na projekt "Senioři bez hranic" za účelem
přeposlání podílu městu Godow

38 532,05

zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje na projekt
"Senioři bez hranic"

420 826,55

přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického

-420 826,55

zapojení prvních splátek nadačních příspěvků od Nadace OKD na realizaci
projektu "Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice"
projektu "Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním
zapojení navýšení účelové dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené
a dávky pomoci v hmotné nouzi dle změny rozhodnutí Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR (ÚZ 13306)
posílení příspěvku na provoz z nedočerpaného příspěvku na odpisy
u příspěvkové organizace Sociální služby Karviná

50 000,00
225 000,00

dne 15.11.2011

-144 000,00
144 000,00

přesun z výdajů určených na příspěvky zdravotně postiženým za

-8 000,00

účelem posílení výdajů na příspěvky na sociální a zdravotní péči

8 000,00

vratka nevyčerpané platby v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na financování projektu "Znalostmi k profesionalitě"
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Karviná (ÚZ 13233)
přesun z výdajů určených na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu
sociálních služeb za účelem posílení
výdajů na provoz klubů seniorů
výdajů na údržbu budov ve správě odboru
snížení účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle změny rozhodnutí
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13235)
nedočerpaná část účelové dotace na výplatu příspěvku na péči
oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
(ÚZ 13235)
nedočerpaná část účelové dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené
a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306)
zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci
projektu "Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice"
Odbor sociálně-právní ochraně dětí
zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpora terénní práce
2011" v rámci programu Podpora terénní práce 2011 (ÚZ 04428)

RO/0110/2011
usn.RM č.1008 ze
dne 4.10.2011
RO/0136/2011

15 436,00

posílení výdajů na údržbu budov ve správě odboru

RO/0108/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

24 000 000,00 usn.RM č.1121 ze

posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby
Karviná z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost

přesun z výdajů určených na provoz klubů seniorů za účelem

RO/0105/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

-15 000,00
15 000,00

RO/0142/2011
usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011
RO/0147/2011
usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011
RO/0148/2011
usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011
RO/0150/2011
usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011
RO/0156/2011

-60 913,89 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

-40 000,00
20 000,00
20 000,00

RO/0158/2011
RO/0162/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011
RO/0172/2011

-1 600 000,00 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

-70 000,00

RO/0183/2011
usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

-400 000,00
RO/0182/2011

30 000,00 usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

112 800,00

RO/0079/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
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přesun prostředků ve výši zapojené dotace z důvodu předfinancování
projektu do rozpočtu Odboru ekonomického

-112 800,00

RO/0079/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011

Odbor vnitřních věcí
přesun z provozních výdajů do rozpočtu Odboru školství a kultury za
účelem posílení výdajů na příspěvky pro zdravotnictví
finanční vypořádání:
dar na činnost v oblasti životního prostředí
sociální fond - zůstatek
sociální fond - vyúčtování zálohového převodu
dobrovolné hasič. sbory
Vodovodní přípojka pro cvičnou plochu HZ Karviná-Mizerov
provozní výdaje
Úhrada nedoručené fa za služby ostrahy vykonané v 11/10
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení
provozních výdajů - ochranné osobní pracovní pomůcky pro VPP
přesun z výdajů určených na údržbu za účelem posílení
výdajů na dobrovolné hasičské sbory - zabezpečení budov elektronickou
zabezpečovací signalizací
přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství a Odboru
ekonomického za účelem poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje

-280 000,00

50 000,00
568 522,68
600 540,64

94 000,00
30 000,00
-180 000,00
180 000,00

dne 18.10.2011

70 000,00

přesun z nevyčerpaných výdajů určených na příspěvek Svazku měst a obcí
okresu Karviná za účelem
posílení výdajů zastupitelstva města
přesun z výdajů zastupitelstva města za účelem
posílení výdajů na autoprovoz
přesun z výdajů určených na Karvinský zpravodaj a inzerci za účelem
posílení výdajů na repre a dary

RO/0099/2011
usn.RM č.1008 ze
dne 4.10.2011
RO/0115/2011

výdajů na investice - nákup frankovacího stroje

posílení výdajů autoprovozu z náhrady od pojišťovacího ústavu za
pojistnou událost

RO/0056/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011

500 000,00 usn.RM č.1050 ze
-70 000,00

Kancelář primátora
finanční vypořádání:
výdaje zastupitelstva města
Externí služby
zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti RPG RE Management,
s.r.o. za účelem posílení výdajů na marketing SMK - akce "Hasičská
akademiáda pro celou rodinu "
zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. za účelem
posílení výdajů na marketing SMK - akce "Hasičská akademiáda pro celou
rodinu "

RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

450 000,00

přesun z provozních výdajů za účelem posílení

zapojení dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů
dobrovolných hasičů města (ÚZ 14004)

RO/0003/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011

RO/0145/2011
usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011
RO/0171/2011

5 200,00 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

500 000,00
96 000,00

RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

RO/0089/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

120 000,00
RO/0118/2011

8 999,00 usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011

-99 000,00

RO/0117/2011
usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011

99 000,00
-20 000,00
RO/0167/2011
20 000,00
usn.RM č.1227 ze
-15 000,00 dne 13.12.2011
15 000,00
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zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti RPG RE Management,
s.r.o. za účelem posílení výdajů na marketing SMK - akce Vánoce v Karviné
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení
výdajů na marketing SMK - akce Vánoce v Karviné
Kancelář tajemníka
posílení mzdových výdajů v souvislosti se stanovením finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné - příspěvek na
výkon státní správy
zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na I. čtvrtletí 2011 (ÚZ 98216)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení státní účelové dotace na výkon agendy státní správy v oblasti
sociálních služeb (ÚZ 98116)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města
Karviné" (ÚZ 14013)
přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem
posílení mzdových výdajů a
soc. a zdrav. pojištění 3 pracovníků veřejně prospěšných prací
zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ
13234)
mzdové výdaje zaměstnanců
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na II. čtvrtletí 2011 (ÚZ 98216)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
finanční vypořádání:
nevyčerpané dotace projektu-Zvýšení kvality v MMK "53"
nevyčerpané dotace projektu-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"
mzdové výdaje zaměstnanců
Odstupné
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Veřejně prospěšné práce
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Veřejně prospěšné práce
výpočetní technika
Elektronizace zasedání ZM (pořízení notebooků)

60 000,00

RO/0180/2011
usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

238 452,00

583 523,00

1 326 378,00
450 969,00

1 101 567,00
374 533,00
1 282 956,00
32 836,00
11 164,00

8 209,00
2 791,00

1 326 378,00
450 969,00

RO/0011/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011
RO/0010/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011

RO/0009/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011
RO/0008/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011
RO/0012/2011
usn.RM č.423 ze
dne 22.3.2011

RO/0019/2011
usn.RM č.485 ze
dne 5.4.2011

RO/0026/2011
usn.RM č.520 ze
dne 19.4.2011

976 310,00
1 161 253,00
1 000 000,00
1 028 000,00
283 600,00

RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

385 000,00
132 000,00
96 400,00
433 000,00
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zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ
13234)
mzdové výdaje zaměstnanců
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

25 597,00
8 704,00

zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje na realizaci
projektu "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských
zdrojů Magistrátu města Karviné" - projekt "57" (ÚZ 14013)

1 161 253,00

přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického

-1 161 253,00

přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu
města Karviné" - projekt "53" do rozpočtu Odboru ekonomického

-1 282 956,00

zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ
13234)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací za
rok 2010
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
přesun z výdajů určených na projekt Technologické centrum I-III za
účelem
posílení výdajů na výpočetní techniku - technická podpora Fenixu a
licence na terminály
zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ
13234)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na
spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí 2011 (ÚZ 98216)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ
13234)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na
spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)

28 357,00
9 643,00

5 400,00
1 836,00
-539 664,00
539 664,00

28 357,00
9 643,00

199 421,00
66 761,00

1 403 704,00
477 259,00

28 357,00
9 643,00

RO/0031/2011
usn.RM č.575 ze
dne 3.5.2011

RO/0042/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0038/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0039/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0052/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011

RO/0065/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011

RO/0066/2011
usn.RM č.745 ze
dne 28.6.2011

RO/0074/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011

RO/0076/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011

RO/0077/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011
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mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
přesun z výdajů určených na mzdové výdaje zastupitelstva do rozpočtu
Odboru místního hospodářství za účelem posílení výdajů na jmenovité
akce investiční
přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem posílení
výdajů na výpočetní techniku - analýza a optimalizace ICT SMK
přesun z nevyčerpaných výdajů určených na projekt Technologické
centrum I-III za účelem posílení výdajů na výpočetní techniku
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na Analýzu a optimalizaci ICT SMK
rozšířením předmětu smlouvy o Analýzu studie projektu Centrum ICT
služeb
rozšíření funkcí notebooků členů ZM o přístup na Internet a novou funkci
stahování materiálů
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce
na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce
na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace ze státního rozpočtu na dříve profinancované výdaje
projektu "Technologické centrum I-III" (UZ 14009 a 14903)
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
zapojení dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ
13234)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce
na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem
posílení výdajů na ostatní náhrady a poplatky - výběrová řízení na vedoucí
odborů
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce
na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce
na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců

190 317,00
61 224,00

RO/0077/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011

-39 820,00

RO/0083/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

112 800,00

RO/0081/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

-70 400,00
20 400,00

RO/0085/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

50 000,00

180 820,00
59 812,00

173 721,00
57 075,00
3 003 961,00
-3 003 961,00

20 148,00
6 852,00

44 707,00
15 200,00

RO/0090/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

RO/0095/2011
usn.RM č.925 ze
dne 6.9.2011

RO/0094/2011
usn.RM č.925 ze
dne 6.9.2011

RO/0101/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

RO/0107/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
RO/0126/2011

1 403 704,00 usn.RM č.1050 ze
477 259,00 dne 18.10.2011
-238 000,00 RO/0127/2011
238 000,00

216 146,00
72 944,00

217 152,00
72 579,00

usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011
RO/0141/2011
usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011

RO/0149/2011
usn.RM č.1162 ze
dne 29.11.2011
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přesun výdajů z rozpočtu Odboru školství a kultury za účelem posílení
výdajů na ostatní náhrady a poplatky - posouzení způsobilosti uchazečů
na pracovní místo ředitele Městského domu kultury Karviná
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce
na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)
mzdové výdaje zaměstnanců
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců
přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem posílení
mzdových výdajů zaměstnanců - pracovníci veřejně prospěšných prací
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců - pracovníci veřejně prospěšných prací
přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem
posílení mzdových výdajů zaměstnanců - náhrady mezd v době nemoci
přesun z výdajů určených na ostatní náhrady a poplatky za účelem
posílení
výdajů na výpočetní techniku
výdajů na PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"
zapojení neinvestiční dotace na projekt "Integrace informačních systémů
Statutárního města Karviné" (ÚZ 14009)
zapojení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na realizaci projektu „Vzdělávání členů zastupitelstva a
úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační
dovednosti“ - projekt "69" (ÚZ 14013)

RO/0152/2011

120 000,00 usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

40 808,00
13 686,00
-335 000,00
250 000,00
85 000,00
-50 000,00
50 000,00
-375 000,00
350 000,00
25 000,00

RO/0173/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

RO/0169/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011
RO/0168/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011
RO/0165/2011
RO/0168/2011
usn.RM č.1227 ze
dne 13.12.2011

122 400,00

1 138 155,95

RO/0181/2011
usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

Městská policie
zapojení nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu
"Integrace" v rámci prevence kriminality
finanční vypořádání:
Nadační příspěvek OKD - Mezinárodní spolupráce
Nadační příspěvek OKD - Integrace
sociální fond - zůstatek
sociální fond - vyúčtování zálohového převodu
investice
Licence MS Office, IS MEMPHIS
prevence kriminality
Propagační materiály
provozní výdaje
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Odborný kurz
Posílení výdajů na služby
údržba
Údržba a servis kamerového dohlížecího systému Karviná
přesun z provozních výdajů za účelem posílení
výdajů na prevenci kriminality
zapojení neinvestiční účelové dotace na projekty Městského programu
prevence kriminality (ÚZ 14005)
Prevence kyberšikany

24 000,00

RO/0021/2011
usn.RM č.520 ze
dne 19.4.2011

13 971,00
17 094,00
24 427,00
38 866,40
455 000,00
50 000,00

RO/0032/2011
usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

50 000,00
150 000,00
45 000,00
40 000,00
77 000,00
-2 309,00
2 309,00

83 000,00

RO/0028/2011
usn.RM č.575 ze
dne 3.5.2011
RO/0043/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011
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Volnočasové aktivity
Asistenti prevence kriminality
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení
výdajů na prevenci kriminality - spoluúčast města u dotací
zapojení dotace na spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s
realizací projektu "Letní tábor a další společné akce pro děti z vyloučených
lokalit města Karviné" (ÚZ 356)
zapojení finančního daru od společnosti SHIMANO Czech Republic, s.r.o.
za účelem zajištění 3. ročníku střelecké soutěže
zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci
projektu "Volný čas dětí"

146 000,00
577 000,00
50 000,00

RO/0047/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

50 000,00

RO/0073/2011
usn.RM č.788 ze
dne 26.7.2011

30 000,00
41 500,00

zapojení finančního daru od společnosti RPG RE Assets, s.r.o. za účelem
zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná

600 000,00

zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s. k podpoře činnosti
Městské policie Karviná a k dalším aktivitám, které povedou k naplnění
cíle partnerské spolupráce

900 000,00

přesun z provozních výdajů do rozpočtu Odboru školství a kultury za
účelem posílení Fondu primátora města Karviné
zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí za účelem posílení
výdajů na projekt "Volnočasové aktivity-Letní tábor a další společné akce
pro děti"
vratka části nevyčerpané dotace na spolufinancování uznatelných nákladů
souvisejících s realizací projektu "Letní tábor a další společné akce pro
děti z vyloučených lokalit města Karviné" (ÚZ 356)
vratka části nevyčerpané neinvestiční účelové dotace na projekt
Městského programu prevence kriminality "Prevence kyberšikany"
(ÚZ 14005)
přesun z provozních výdajů za účelem posílení
výdajů na prevenci kriminality
Odbor investic
přesun z výdajů určených na akci "Revitalizace nám. Budovatelů" za
účelem posílení výdajů
akce "Energetické úpravy ZŠ U Lesa"
akce "Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj"
akce "Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a
Staroměstskou, Ká-St.město"
akce "Obnova mostu ev.č. 20/4 Karviná-Lázně Darkov"
akce "Karviná-Ráj, odkanalizování části ul. Mickiewiczova"
akce "Rekonstrukce kulturního domu Družba"
akce "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61"
akce "Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově"
akce "Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838"
akce "Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219"
akce "Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná"
akce "Vybudování chodníku na ul. Polské"

RO/0043/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0100/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011

RO/0134/2011

-300 000,00 usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011
RO/0138/2011

73 200,00 usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011

-100,00

RO/0177/2011
usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

-10 000,00
-26 467,00
26 467,00

RO/0179/2011
usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

-28 988 000,00
35 000,00
633 000,00
483 000,00
227 000,00
78 000,00
14 286 000,00
103 500,00
131 000,00
105 000,00
30 000,00
12 504 500,00
372 000,00

RO/0001/2011
usn.RM č.241 ze
dne 25.1.2011
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přesun z výdajů určených na akci "Technická infrastruktura Karviná Ráj"
za účelem posílení výdajů akce "Komerční banka-rozmístění pracovišť
MMK"
přesun z výdajů určených na akci "Technická infrastruktura Karviná Ráj"
za účelem posílení výdajů akce "Regenerace veřejného prostranstvíkřižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové v Karviné"
finanční vypořádání:
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu
Realizace
Kanalizační sběrač C, Š81-Š84
Realizace
Karviná-odkanalizování okrajových částí
Projektová dokumentace, žádosti o dotaci
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
Projektová dokumentace
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, KáSt.město
Projektová dokumentace
Odstranění stavby kina Centrum
Studie
Okolí Regionální knihovny
Realizace
Oprava odtoku z odlehčovací komory
Realizace

-11 500,00
11 500,00
-102 000,00
102 000,00

RO/0004/2011
usn.RM č.390 ze
dne 8.3.2011

RO/0015/2011
usn.RM č.485 ze
dne 5.4.2011

3 632 000,00
3 500 000,00
179 000,00
3 000 000,00

2 850 000,00
150 000,00
8 483 000,00
535 000,00

projektová dokumentace rek.a modernizace sport.areálu-Měst.stadion
Projektová dokumentace, výkupy pozemků
Příprava lokality pro IBV Fryštát
Poskytnutí zbývající části dotace
Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů
Realizace
Regenerace panel. sídl., okolí MŠ Klíček
Projektová dokumentace
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
Projektová dokumentace
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa
Projektová dokumentace
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa
Projektová dokumentace
Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř.
Těreškovové v Karviné
Projektová dokumentace
Rekonstrukce sálu MěDK na digitální kino
Projektová dokumentace
Revitalizace nám.Budovatelů
Realizace
Rozšíření ul.Mickiewiczova
Projektová dokumentace

2 714 000,00
271 400,00
12 959 000,00
RO/0032/2011

1 284 000,00 usn.ZM č.108 ze dne
26.4.2011

1 000 000,00
1 500 000,00
1 565 500,00

400 000,00
400 000,00
29 036 000,00
1 000 000,00
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Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj
Realizace
Ul. Chodská
Realizace
Víceúčelové středisko č.p. 599, ul. Těšínská, Karviná-Louky
Projektová dokumentace
Vybudování cyklotras v Karviné-St. Městě za účelem revitalizace území
Projektová dokumentace, výkupy pozemků
Vybudování chodníku na ul.Polské
Projektová dokumentace
Využití areálu bývalého zahradnictví Technických služeb Karviná
Studie
přesun z výdajů určených na akci "Technická infrastruktura Karviná Ráj" a
akci "Karviná-rozšíření kanalizace" za účelem posílení výdajů
akce "Využití areálu bývalého zahradnictví Technických služeb Karviná"
akce "Generální oprava budovy MŠ Žižkova"
akce "Okolí Regionální knihovny"
přesun z výdajů určených na akci "Karviná-rozšíření kanalizace" za účelem
posílení výdajů akce "Rekonstrukce kulturního domu Družba"
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "Revitalizace
zařízení jeslí na ul. Závodní" (ÚZ 95206)
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve
profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického
přesun z výdajů určených na akci "Oprava odtoku z odlehčovací komory"
za účelem posílení výdajů
akce "Karviná-rozšíření kanalizace"
akce "Rekonstrukce kulturního domu Družba"
přesun výdajů určených na akci "Regenerace Univerzitního parku
v Karviné-Fryštátě" z rozpočtu Odboru místního hospodářství z důvodu
realizace akce Odborem investic
přesun z výdajů určených na akci "Rekonstrukce domu č.p.200, KarvináStaré Město" za účelem posílení výdajů
akce "Rekonstrukce kulturního domu Družba"
akce "Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů"
akce "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61"
akce "Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219"
akce "Obnova mostu ev.č. 20/4 Karviná-Lázně Darkov"
akce "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě"
akce "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě"
akce "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově"
akce "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line"
přesun z výdajů určených na akci "Karviná-odkanalizování okrajových částí
-lokalita 1,1A" za účelem posílení výdajů
akce "Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3"
přesun z výdajů určených na akci "Rekonstrukce domu č.p.200, KarvináStaré Město" za účelem posílení výdajů

14 072 000,00
7 841 000,00
150 000,00
1 228 000,00
387 000,00
120 000,00
-1 118 000,00
-10 200,00
126 000,00
7 200,00
995 000,00

RO/0027/2011
usn.RM č.575 ze
dne 3.5.2011

-100 000,00

RO/0034/2011
usn.RM č.609 ze
dne 17.5.2011

100 000,00
45 211,92
-45 211,92
-535 000,00
525 000,00
10 000,00
102 000,00

RO/0040/2011
usn.RM č.647 ze
dne 31.5.2011

RO/0049/2011
usn.RM č.694 ze
dne 14.6.2011
RO/0082/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

-4 665 000,00
300 000,00
500 000,00
22 500,00
22 500,00
3 200 000,00
500 000,00
18 000,00
60 000,00

RO/0091/2011
usn.RM č.865 ze
dne 23.8.2011

42 000,00
-3 541 450,00
3 541 450,00
-22 500,00

RO/0097/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
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akce "Energetické úspory I.ZŠ Prameny 838"
přesun z výdajů určených na akci "Rekonstrukce domu č.p. 200, KarvináStaré Město" za účelem posílení výdajů
akce "Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK"
přesun z výdajů určených na akci "Rekonstrukce domu č.p. 200, KarvináStaré Město" za účelem posílení výdajů
akce "Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165"
zapojení státní limitní dotace na akci "Obnova mostu ev.č. 20/4
v Karviné-Lázně Darkov" (ÚZ 17789)

22 500,00
-321 600,00
321 600,00
-100 000,00
100 000,00

RO/0097/2011
usn.RM č.932 ze
dne 20.9.2011
RO/0124/2011
usn.RM č.1050 ze
dne 18.10.2011
RO/0135/2011
usn.RM č.1121 ze
dne 15.11.2011
RO/0175/2011

1 020 474,00 usn.RM č.1275 ze
dne 10.1.2012

Rezerva
uvolnění části rozpočtové rezervy vázané ve schváleném rozpočtu za
účelem posílení výdajů na nákup akcií společnosti KIC Odpady, a.s.

RO/0062/2011

-400 000,00 usn.ZM č.169 ze dne
21.6.2011
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