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Rozpočtové opatření č. 2021/21 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000036) + 70.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Senior Point Opava 2021" 

  

  (4350,5336,000000201,0040,0001002000036) + 70.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/22 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánovaní 

  rezerva na projekty   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000)  - 15.000,00 Kč 

      

  
znalecký posudek - Kylešovice - novostavba hasičské 
zbrojnice 

  

  (5512,5169,00000000,0140,0007574000000) + 15.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/23 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000027) + 502.774,13 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000027) + 88.724,87 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ a MŠ Malé Hoštice - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Tvořivá škola - Malé Hoštice III" - šablony III. 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000027) + 502.774,13 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000027) + 88.724,87 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/24 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4113,000090002,0020,0002382000000) + 45.407,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  "Obnova zeleně"   

  (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) + 45.407,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/25 

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  rezerva na jmenovité akce   

  (6409,5901,000000020,0790,0004000000000) - 50.397,00 Kč 

      

  JA TS - Revitalizace dětského hřiště ul. Krnovská 86   

  (3421,6121,000000020,0790,0004275000000) + 50.397,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/26 

ve výdajích - MČ Malé Hoštice 

  chodníky - opravy   

  (2219,5171,000000000,0810,0000000000000) - 195.717,45 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - Předlažba chodníku na ul. Luční (M. Hoštice)   

  (2219,5171,000000000,0790,0004276000000) + 195.717,45 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/27 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Epitaf Petra Bezruče   

  (3326,5021,0000020,0120,0001045000000)  - 20.000,00 Kč 

   Festival Další břehy   

 (3319,5169,0000000,0121,0001066000000) - 45.000,00 Kč 

  Epitaf Petra Bezruče   

 (3326,6127,0000000,0120,0001045000000) + 35.000,00 Kč 

 (3326,5169,0000000,0120,0001045000000) + 10.000,00 Kč 

  (3326,6127,0000020,0120,0001045000000) + 20.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/28 

v příjmech - odbor školství 

  nařízený odvod z fondu investic Základní škola Otická   

  (3113,2122,000000000,0030,0009273000000) - 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) -  200.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/29 
v příjmech - odbor školství 

  Rodinný pivovar Bernard, a.s. přijetí daru   

  (2219,2321,00000000,0030,0009131000000) + 6.560,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  drobný dl. hmotný majetek-stojany na kola   

  (2219,5137,00000000,0030,0000000000000) + 6.560,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/30 

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  prodej mobilního telefonu   

  (3639,2310,000000000,0191,0009398000000) + 4.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  DDHM   

  (6112,5137,00000000,0191,0000000000000)  +  4.000,00 Kč 

 


