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Usnesení 
1. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 26.11.2018 

  

čís. 0045/RMObM-JIH/1822/1 
- 

0045/RMObM-JIH/1822/1 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.11.2018 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0045/RMObM-JIH/1822/1 OFR/RMOb/00

25/18 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2019, včetně návrhu střednědobého výhledu 

na léta 2020 - 2022 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0025/18 
Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, včetně návrhu 
střednědobého výhledu na léta 2020 - 2022 
  
Usnesení číslo: 0045/RMObM-JIH/1822/1 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu 

1. schválit 

a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

příjmy                     933 700 tis. Kč 

financování               297 700 tis. Kč 

zdroje celkem        1 231 400 tis. Kč 

běžné výdaje             962 916 tis. Kč 

kapitálové výdaje     268 484 tis. Kč 

výdaje celkem       1 231 400 tis. Kč 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2019 ve znění přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 ve výši 3 965 tis. Kč 

d) střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2020 - 2022 ve znění 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

2. svěřit 

radě městského obvodu v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

a) schvalování a provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu, 

včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu městského 

obvodu na rok 2019 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2018 
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b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem městského obvodu s výjimkou případů, kdy příslušné rozpočtové opatření, 

které předchází úpravě těchto závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednávání zastupitelstvu 

městského obvodu 

  

  

  

  

  

  
 

 


