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Rozpočtové opatření č. 2021/276 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Veřejná dobrovolná dražba   

  (3639,5169,000000000,0051,0000000000000) + 164.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 164.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/277 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)   

  (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)  +    179.100,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice   

  (5512,6121,000000027,0220,0007574000000)  +   179.100,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/278 

ve výdajích - Městská část Zlatníky 

  rezerva MČ Zlatníky   

  (6409,5901,000000020,0860,0000000000000)  -   3.750.000,00 Kč 

  (6409,6121,000000000,0860,0000000000000)  -   750.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Zlatníky - kulturní dům   

  (3392,6121,000000020,0220,0007488000000)  +   3.750.000,00 Kč 

  (3392,6121,000000000,0220,0007488000000)  +   750.000,00 Kč 

  
 

    

Rozpočtové opatření č. 2021/279 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov   

  (3111,6121,00000020,0220,0007625000000)    - 332.026,00 Kč 

  (3111,6121,00000000,0220,0007625000000)    - 1.117.800,00 Kč 

  Krnovská 71B - fasáda, střecha   

  (6171,5171,00000020,0220,0007504000000) - 1.643.107,00 Kč 

  Zlatníky - kulturní dům     

  (3392,6121,00000020,0220,0007488000000)    + 1.975.133,00 Kč 

  (3392,6121,00000000,0220,0007488000000)    + 1.117.800,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/280 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 2.440.000,00 Kč 
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ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční 
příspěvek na provoz - "Program státní podpory 
profesionálních divadel a stálých profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů" 

  

  (3311,5336,000034352,0121,0001002000034 + 2.440.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/281 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  

ostatní přijaté vratky transferů  - Seniorcentrum 
-   projekt  "Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího 
výtahu v domově pro seniory - Seniorcentrum 
Opava" 

  

  (6409,2229,000000359,0020,0000000000036) + 246.900,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

vratka dotace Seniorcentrum projekt "Rekonstrukce 
stávajícího nevyhovujícího výtahu v domově pro 
seniory - Seniorcentrum Opava" na základě výzvy 
MSK 

  

  (6409,5904,000000359,0020,0001001000036) + 246.900,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/282 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 43.420.437,46 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace   

  - 1. žádost o platbu   

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 43.420.437,46 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 43.420.437,46 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  Úvěr dlouhodobý KB (400mil. Kč) - mimořádná splátka   

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 43.420.437,46 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/283 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000091628,0020,0002366000000) + 1.275.348,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Komárov 

  
Chodecký poptávkový semafor na sil I/11 u zastávky 
Kravařov 

  

  (2212,6122,000000000,0800,0002366000000)  - 1.214.235,68 Kč 

  (2212,6122,000000020,0800,0002366000000)  - 61.112,32 Kč 

  (2212,6122,000091628,0800,0002366000000) + 1.275.348,00 Kč 

  rezerva městské části   
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  (6409,5901,000000000,0800,0000000000000) + 1.214.235,68 Kč 

  (6409,5901,000000020,0800,0000000000000) + 61.112,32 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/284 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,106515011,0020,0002401000000) + 1.367.314,89 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Omezení šíření jmelí bílého   

  (3745,5169,000000020,0130,0002401000000)  - 1.367.314,89 Kč 

  (3745,5169,106515011,0130,0002401000000) + 1.367.314,89 Kč 

  podíl SMO   

  (3745,5169,000000020,0130,0002401000000) - 507.319,96 Kč 

  (3745,5169,106100000,0130,0002401000000) + 507.319,96 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 1.367.314,89 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/285 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,105591628,0020,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Telematika Opava 2019   

  (2212,6121,000000020,0220,0007527000000)  - 12.750.000,00 Kč 

  (2212,6121,105591628,0220,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč 

  podíl SMO 15%   

  (2212,6121,000000020,0220,0007527000000  - 2.550.000,00 Kč 

  (2212,6121,105100000,0220,0007527000000) + 2.550.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 12.750.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/286 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  Zimní údržba komunikací - služby   

  (2212,5169,000000000,0790,0002534000000) + 220.000,00 Kč 

  Zimní údržba komunikací - opravy   

  (2212,5171,000000000,0790,0002534000000) - 200.000,00 Kč 

  Sportoviště v majetku obce - teplo   

  (3412,5152,000000000,0790,0001102000000) - 900.000,00 Kč 

  Sportoviště v majetku obce - služby   

  (3412,5169,000000000,0790,0001102000000) - 1.165.000,00 Kč 
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  Smuteční obřadní síň - služby   

  (3632,5169,000000000,0790,0002545000000) + 20.000,00 Kč 

  Smuteční obřadní síň - opravy   

  (3632,5171,000000000,0790,0002545000000)                 - 20.000,00 Kč 

  Údržba obsluhovaného majetku - služby   

  (3639,5169,000000000,0790,0001099000000)                + 25.000,00 Kč 

  Údržba obsluhovaného majetku - opravy   

  (3639,5171,000000000,0790,0001099000000) + 1.150.000,00 Kč 

  Údržba prostranství Hala Opava - služby   

  (3412,5169,000000000,0790,0001006000000)    + 30.000,00 Kč 

  Údržba prostranství Hala Opava - opravy   

  (3412,5171,000000000,0790,0001006000000) - 30.000,00 Kč 

  Veřejné osvětlení - elektřina   

  (3631,5154,000000000,0790,0002538000000) + 400.000,00 Kč 

  Veřejné osvětlení - služby   

  (3631,5169,000000000,0790,0002538000000) + 340.000,00 Kč 

  Veřejné osvětlení - opravy   

  (3631,5171,000000000,0790,0002538000000) - 240.000,00 Kč 

  Parkovací dům - materiál   

  (2219,5139,000000000,0790,0001105000000) - 50.000,00 Kč 

  Parkovací dům - elektřina   

  (2219,5154,000000000,0790,0001105000000) - 30.000,00 Kč 

  Parkovací dům - služby   

  (2219,5169,000000000,0790,0001105000000) + 530.000,00 Kč 

  Parkovací dům - opravy   

  (2219,5171,000000000,0790,0001105000000) - 80.000,00 Kč 

  Veřejná zeleň - služby   

  (3745,5169,000000000,0790,0002537000000)                 - 300.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Sběr a svoz komunálních odpadů - služby   

  (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 1.550.000,00 Kč 

  (3722,5169,000000020,0130,0001075000000) + 1.655.500,00 Kč 

  Sběr a svoz nebezpečných odpadů - služby   

  (3721,5169,000000000,0130,0001075000000)             - 350.000,00 Kč 

  Sběr a svoz komunálních odpadů - poplatky   

  (3722,5365,000000000,0130,0001075000000)                 - 900.000,00 Kč 

  (3722,5365,000000020,0130,0001075000000) - 1.655.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/287 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kostel sv. Václava - střecha   

  (3322,5171,00000020,0220,0007558000000) - 4.414.000,00 Kč 

  Sídliště Kylešovice - Liptovská (IV. etapa)   

  (2219,6121,00000020,0220,0007559000000) + 4.414.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/288 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Krnovská 71B - fasáda, střecha   

  (6171,5171,00000020,0220,0007504000000) - 11.735.828,00 Kč 

  Rekonstrukce ul. Jurečkova   

  (2212,6121,00000020,0220,0007770000000) + 5.000.000,00 Kč 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000020,0220,0000000000000) +  6.735.828,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/289 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kostel sv. Václava - střecha   

  (3322,5171,00000020,0220,0007558000000)    - 1.087.208,00 Kč 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) - 2.542.792,00 Kč 

  Dukelská kasárna v Opavě - PD   

  (2212,6121,00000020,0220,0007473000000)    + 1.087.208,00 Kč 

  (2212,6121,00000120,0220,0007473000000) + 2.542.792,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/290 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034026,0020,0000000000034)  - 21.800,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekty   

  
Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních 
procedur Slezského divadla Opava - vratka 
nevyčerpaných finančních prostředků 

  

  (3311,5336,000034026,0121,0001002000034)  - 4.800,00 Kč 

  
Zpracování, tisk a distribuce informačních a 
výukových materiálů Slezského divadla Opava - 
vratka nevyčerpaných finančních prostředků 

  

  (3311,5336,000034026,0121,0001002000034) - 9.000,00 Kč 

  
Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle a posouzení 
zabezpečení objektu Slezského divadla Opava - 
vratka nevyčerpaných finančních prostředků 

  

  (3311,5336,000034026,0121,0001002000034) - 8.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/291 

ve výdajích - finanční a rozpočtový odbor 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000 - 41.161,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora - odd. kultury 

  Knihovna Petra Bezruče v Opavě   

  neinvestiční účelový příspěvek   

  (3314,5331,000000000,0121,0001002000035) +    41.161,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/292 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034026,0020,0000000000038)  - 38.520,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Opavská kulturní organizace - účelově neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt: Zpracování analýzy 
rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle - Opavské 
kulturní organizace - vratka nevyčerpaných 
finančních prostředků 

  

  (3319,5336,000034026,0121,0001002000038) - 38.520,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/293 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  nákup defibrilátorů   

  (5212,6122,000000020,0193,0000000000000) + 142.345,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 142.345,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/294 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 297.520,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  Konzultační, poradenské a právní služby   

  (3639,5166,000000020,0050,0000000000000) + 297.520,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/295 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000032) + 1.005.896,82 Kč 

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000032) + 59.170,40 Kč 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000032) + 1.643.565,83 Kč 

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000032) + 96.680,35 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Šrámkova - účelový investiční příspěvek na 
provoz - projekt "Implementace interaktivní výuky" 

  

  (3113,6356,107517969,0030,0001001000032) + 1.005.896,82 Kč 

  (3113,6336,107117968,0030,0001001000032) + 59.170,40 Kč 
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ZŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Implementace interaktivní výuky" 

  

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000032) + 1.643.565,83 Kč 

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000032) + 96.680,35 Kč 

  
ZŠ Šrámkova - 10% podíl zřizovatele na projektu (viz 
výše) 

  

  -účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000032) + 193.360,69 Kč 

  -účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001001000032) + 118.340,81 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000)   - 311.701,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/296 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 
(Norské fondy) 

  

  (0000,4113,060590003,0020,0002369260000) + 1.720.228,93 Kč 

  
investiční přijaté transfery ze státních fondů (Norské 
fondy) 

  

  (0000,4213,060590500,0020,0002369260000) + 2.699.771,07 Kč 

    Celkem 4.420.000,00 Kč 

      

  
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 
(SFŽP) 

  

  MD 231 0000   

  (0000,4113,060190006,0020,0002369260000) + 303.569,82 Kč 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)   

  (0000,4213,060190503,0020,0002369260000) + 476.430,18 Kč 

    Celkem 780.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  
Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a 
sdílení zkušeností 

  

  ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,060590003,0192,0002369260000) + 44.292,48 Kč 

  (3900,5021,060190006,0192,0002369260000) + 7816,32 Kč 

  ostatní osobní výdaje (podíl SMO)   

  (3900,5021,060100000,0192,0002369260000) + 6.891,20 Kč 

  sociální pojištění   

  (3900,5031,060590003,0192,0002369260000) + 10.984,53 Kč 

  (3900,5031,060190006,0192,0002369260000) + 1.938,45 Kč 

  sociální pojištění (podíl SMO)   

  (3900,5031,060100000,0192,0002369260000) + 1.709,02 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3900,5032,060590003,0192,0002369260000) + 3.986,32 Kč 

  (3900,5032,060190006,0192,0002369260000) + 703,47 Kč 

  zdravotní pojištění (podíl SMO)   
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  (3900,5032,060100000,0192,0002369260000) + 620,21 Kč 

      

ve výdajích - samostatné pracoviště architekta, dopravy a inženýrských sítí pro sídelní a 
                      zeleň 

  
Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a 
sdílení zkušeností 

  

  (3745,5166,000000020,0080,0002369000000)  - 498.000,00 Kč 

  (3745,6121,060590500,0080,0002369260000)  + 379.939,39 Kč 

  (3745,6121,060190503,0080,0002369260000) + 67.048,13 Kč 

  podíl SMO   

  (3745,6121,060100000,0080,0002369260000) + 59.112,48 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 429.667,09 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje a strategického plánování 

  
Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a 
sdílení zkušeností 

  

  rezervy kapitálových výdajů   

  (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) + 2.141.758,26 Kč 

  (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) + 377.957,33 Kč 

  Statutární město Frýdek Místek   

  (3900,6341,060590500,0140,0002369260200) + 178.073,42 Kč 

  (3900,6341,060190503,0140,0002369260200) + 31.424,72 Kč 

    Celkem + 209.498,14 Kč 

  Statutární město Prostějov   

  (3900,5321,060590003,0140,0002369260300) + 144.389,69 Kč 

  (3900,5321,060190006,0140,0002369260300) + 25.480,53 Kč 

    Celkem + 169.870,22 Kč 

  Centrum udržitelného rozvoje, z.s.   

  (3900,5222,060590003,0140,0002369260100) + 822.696,18 Kč 

  (3900,5222,060190006,0140,0002369260100) + 145.181,68 Kč 

    Celkem + 967.877,86 Kč 

  Buildigo, s.r.o.   

  (3900,5213,060590003,0140,0002369260400) + 693.879,73 Kč 

  (3900,5213,060190006,0140,0002369260400) + 122.449,37 Kč 

  Celkem + 816.329,10 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/297 

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  ostatní územní příprava   

  dlouhodobý nehmotný majetek - plány rozvoje   

  (3635,6119,000000120,0080,0001039000000) - 176.800,00 Kč 

  koncepční architektonická studie KD Rybníček   

  (3392,5166,000000120,0080,0007697000000) + 119.800,00 Kč 

  studie osázení 2 okružních křižovatek Jaktař, 
Krnovská/Vančurova 

  

  (3635,5169,000000120,0080,0001039000000) + 57.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/298 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Boženy Němcové - neinvestiční 
účelový příspěvek - navýšení na energie 

  

  (3113,5331,000000020,0030,0001002000018) + 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 200.000,00 Kč 

 
 
 


