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Rozpočtové opatření č. 2021/244 

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  Projekty z PUMM   

  (3636,5166,000000000,0080,0002900000000) + 2.320.000,00 Kč 

  (3636,5166,000000020,0080,0002900000000) + 100.000,00 Kč 

  Architektonický workshop VŠB rezerva   

  (3635,5901,000000020,0080,0002458000000) - 100.000,00 Kč 

  Výzva 92 Plán městské udržitelné mobility-projekty   

  (3636,6119,000000000,0080,0002570000000) - 454.050,00 Kč 

  Dopravní model mikrosimulace na ul.Těšínská v Opavě   

  (2219,6119,000000000,0080,0002573000000) - 421.480,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 1.444.470,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/245 

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  Lepší města pro život (norské fondy) - 
environmentální studie (Dukelská kasárna - lokalita 
A) 

  

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

  Studie navigačního a informačního systému   

  nákup ostatních služeb   

  (2141,6119,000000020,0080,0000000000000) - 7.760,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Dukelská kasárna-lokalita A - studie   

  (3612,5166,00000020,0051,0002572000000) - 490.240,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/246 

ve výdajích - odbor informatiky 

  programové vybavení - dlouhodobý nehmotný 
majetek 

  

  (6171,6111,000000000,0170,0002527000000) - 2.330.000,00 Kč 

  technická podpora programového vybavení -
neinvestiční 

  

  (6171,5168,000000000,0170,0002527000000) + 2.330.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/247 

ve výdajích - odbor školství 

   MŠ Zborovská neinvestiční účelový příspěvek - 
spolufinancování projektu "Přírodní zahrada v MŠ 
Srdíčko" 

  

  (3111,5331,00000000,0030,0001002000006) + 62.587,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   
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  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 62.587,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/248 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Vávrovice neinvestiční účelový příspěvek- 
malování školních prostor 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000029) + 44.621,17 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 44.621,17 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/249 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Písková - most - náhradní výsadba   

  (úprava položky)   

  (2212,6121,00000000,0220,0007536000000) - 75.714,00 Kč 

  (3745,5171,00000000,0220,0007536000000) + 75.714,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/250 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Hobzíkova 31, 33 (výměna oken, zateplení, střecha)   

  (3612,6121,000000027,0220,0007513000000)  - 27.139,88 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)   

  (0000,8123,000000027,0020,0009962000000)  - 27.139,88 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/251 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Environmentální výchova vzdělání a osvěta   

  (3792,5169,000000020,0130,0001076000000) - 37.729,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Environmentální výchova vzdělání a osvěta   

  (3792,5169,000000020,0030,0001076000000) + 37.729,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/252 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Environmentální výchova vzdělání a osvěta   

  (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) - 7.600,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  Výpočetní technika   

  (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 7.600,00 Kč 

 


