Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
U z n e s e n i e
zo XVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, zo dňa
26. - 27. júna 2008						        číslo: 486

Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice

A. schvaľuje

a)
2. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008 

Bežný  rozpočet						
Príjmy					          3 350 tis. Sk
Iné príjmy – vratka DPH (SMMK s.r.o.)                                                       3 350 tis. Sk

Výdavky                                                                                                      31 199 tis. Sk
Verejná správa                                                                                               3 000 tis. Sk
Mestská doprava – dotácia DPMK                                                              28 047 tis. Sk
Zimná údržba komunikácií                                                                            4 800 tis. Sk
Správa mestskej zelene                                                                               - 8 455 tis. Sk
Zoologická záhrada                                                                                     - 6 930 tis. Sk
Kultúra                                                                                                              300 tis. Sk
Vzdelávanie                                                                                                 11 311 tis. Sk
Opatrovateľská služba                                                                                   1 426 tis. Sk
Dotácie v zmysle Koncepcie športu                                                            - 2 300 tis. Sk
	
Kapitálový  rozpočet	
Príjmy                                                                                                          47 900 tis. Sk

Predaj  budov a iných kapitálových aktív	                                           6 500 tis. Sk
Predaj pozemkov                                                                                         41 400 tis. Sk

Výdavky					        20 051 tis. Sk

Výstavba  - Rekonštrukcia ulice Vrátna                                                      - 4 543 tis. Sk
Doprava   -  Prepojovacia komunikácia Moskovská  - Klimkovičova       - 5 500 tis. Sk 
                 - Projekt združeného cyklistického chodníka Komenského      -    300 tis. Sk
Verejná správa                                                                                              1 790 tis. Sk

2
Mestská polícia                                                                                              2 028 tis. Sk
Vzdelávanie                                                                                                   2 774 tis. Sk
- rekonštrukcia ihrísk   na ZŠ Fábryho, Janigova, Družicová                     - 3 150 tis. Sk
- rekonštrukcia ihriska ZŠ Družicová                                                            3 150 tis. Sk

Správa mestskej zelene                                                                                15 900 tis. Sk
Zoologická záhrada                                                                                       6 930 tis. Sk
Dotácie v zmysle Koncepcie športu                                                              2 300 tis. Sk
Verejná správa  -  Metropolitná optická sieť                                                -  550 tis. Sk
                          -  Nákup softvéru                                                                   550 tis. Sk
MČ - účelové transfery pre MČ Západ                                                       - 1 328 tis. Sk

Zmeny zdrojového krytia kapitálových výdavkov uvedených v prehľade tabuľkovej časti.

b)

Príspevok mesta na stravovanie dôchodcov v závislosti od výšky priznaného dôchodku  nasledovne:
a) do            6500,- Sk                                            25,- Sk/obed
b) od           6 500,- Sk     do 8 000,- Sk                 20,- Sk/obed
c) od           8 001,- Sk                                              0,- Sk/obed

Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov bude mestským častiam poukazovaný transferom na základe skutočnosti za predchádzajúci štvrťrok s menným rozpisom stravníkov a ich príspevkom na obed podľa vyššie uvedených skupín a), b).

c)

Použitie finančných prostriedkov vyplývajúcich z regulatívov v rozpočtoch mestských častí s účelovým určením na verejnoprospešné práce (zeleň, komunikácie, verejné osvetlenie, zimná údržba) na území príslušnej mestskej časti alebo na  údržbu majetku zvereného mestom do správy MČ. 

d)

V kapitole finančné operácie znížiť prijatý úver o 9 643 tis. Sk, nakoľko sa z kapitálových výdavkov vypúšťa suma 9 643 tis. Sk na Košickú arénu

3
B. ukladá

Pri ďalšej úprave rozpočtu zapracovať sumu potrebnú na prevádzku digitálneho 
zastupiteľstva a začať prípravné práce na realizáciu digitálneho zastupiteľstva.

T: august 2008
Z: riaditeľ MMK


	Zabezpečiť finančné prostriedky vo výške cca 150 mil. Sk a po predložení vyčíslenia nákladov a stanovení termínov so špecifikáciou aktivít pre roky 2008 a 2009 zo strany DPMK, a.s., zapracovať do návrhov na úpravu rozpočtu v roku 2008 a pripravovaného rozpočtu na rok 2009 požadované finančné prostriedky pre prípravu a realizáciu premiestnenia autobusového depa DPMK, a.s. z priestorov VŠA do priestorov areálu na Bardejovskej ulici.


T: v  texte
Z: riaditeľ MMK










Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
  Podpísal dňa: 5.7.2008










Za správnosť:  RNDr. Milan Sabol
                         Ing. Katarína Nováková
Zapisovateľka: Mária Lapšanská

