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Rozpočtové opatření č. 2021/11 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kostel sv. Václava - střecha    

  (3322,5171,00000000,0220,0007558000000)    + 2.047.000,00 Kč 

      

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    - 2.047.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/12 

v příjmech - odbor přípravy a realizace investic 

  přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Jaktař - ul. 
Krnovská - inženýrské sítě (vyúčtování zálohy 
z roku 2009) 

  

  (2321,2324,000000000,0220,0007807000000)    + 36.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)    + 36.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/13 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní přijaté vratky transferů - Slezské divadlo 
projekt "Let´s sing Oratorio Music" 

  

  (3311,2229,000034070,0020,0001002000034) + 99.371,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 
Slezské divadlo - projekt " "Let´s sing Oratorio 
Music" - finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 

  

  (6402,5364,000034070,0020,0001002000034) + 99.371,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/14 

ve výdajích - odbor informatiky 

  infrastruktura místní správy   

  služby zpracování dat   

  (6171,5168,000000000,0170,0007836000000) - 2.210.000,00 Kč 

  výpočetní technika   

  (6171,6125,000000000,0170,0007836000000) + 2.210.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/15 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Rezerva na projekty   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 13.068,00 Kč 

      

  Licence ke službě dotaceonline.cz   

  (6171,5169,000000000,0140,0000000000000) + 13.068,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/16 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021   

  (6409,5901,000000000,0040,0000000000000)    - 20.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Dotace ostatní   

  (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    + 20.000,00 Kč 

      

  Dotace ostatní   

  (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč 

      

  Charita Ostrava   

  (3525,5223,000000000,0020,0000183000000)    + 20.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/17 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021   

  (6409,5901,000000000,0040,0000000000000)    - 8.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Dotace ostatní   

  (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    + 8.000,00 Kč 

      

  Dotace ostatní   

  (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 8.000,00 Kč 

      

  Charita Ostrava   

  (4357,5223,000000000,0020,0000183000000)    + 8.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/18 

ve výdajích - kancelář primátora 

  Festival Další břehy   

  nákup ostatních služeb   

  (3319,5169,000000000,0121,0001066000000) - 350.000,00 Kč 

      

  Velikonoční trhy   

  Stroje a zařízení -světelná výzdoba   

  (3399,6122,000000000,0120,0001043000000) + 282.380,00 Kč 

  nákup ostatních služeb   

  (3399,5169,000000000,0120,0001043000000) + 38.520,00 Kč 

  věcné dary   

  (3399,5194,000000000,0120,0001043000000) + 12.100,00 Kč 

  všeobecný materiál   

  (3399,5139,000000000,0120,0001043000000) + 17.000,00 Kč 

 


