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Rozpočtové opatření č. 2021/311 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery od krajů (přijato 28.12.2021)   

  (0000,4222,000000201,0020,0007769000000) + 6.214.899,45 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace  

  Severní obchvat - západní část   

  
projekt "Zkvalitnění dopravního napojení závodu 
společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na 
silnici I/57" 

  

  (2212,6121,000000020,0220,0007769000000)  - 6.214.899,45 Kč 

  (2212,6121,000000201,0220,0007769000000) + 6.214.899,45 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 6.214.899,45 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/312 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR(přijato 

15.12.2021) 
  

  (0000,4116,000015091,0020,0002371000000) + 207.298,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  
projekt "Výsadba nelesní zeleně v k.ú.  Kateřinky u 
Opavy" 

  

  (3745,5169,000000000,0130,0002371000000)  - 207.298,00 Kč 

  (3745,5169,000015091,0130,0002371000000) + 207.298,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 207.298,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/313 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  (přijato 

13.12.2021) 
  

  (0000,4116,000014004,0020,0002461000000) + 149.208,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Komárov 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000014004,0800,0002461000000) +  27.970,00Kč 

  školení   

  (5512,5167,000014004,0800,0002461000000) + 6.630,00 Kč 

  

ve výdajích - městská část Malé Hoštice 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  ochranné pomůcky   
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  (5512,5132,000014004,0810,0002461000000) +  2.660,00Kč 

  školení   

  (5512,5167,000014004,0810,0002461000000) + 5.340,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Podvihov 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  školení   

  (5512,5167,000014004,0820,0002461000000) +  5.600,00Kč 

      

ve výdajích - městská část Suché Lazce 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  služby   

  (5512,5169,000014004,0830,0002461000000) +  1.200,00Kč 

      

ve výdajích - městská část Vávrovice 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  školení   

  (5512,5167,000014004,0840,0002461000000) + 3.200,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Vlaštovičky 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  školení   

  (5512,5167,000014004,0850,0002461000000) +  2.000,00Kč 

      

ve výdajích - městská část Zlatníky 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000014004,0860,0002461000000) +  1.600,00Kč 

      

ve výdajích - městská část Milostovice 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  služby   

  (5512,5169,000014004,0870,0002461000000) + 800,00 Kč 

      

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

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  nákup DDHM   

  (5512,5137,000014004,0193,0002461000000) + 15.753,00 Kč 

  ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000014004,0193,0002461000000) + 38.773,00 Kč 

  opravy a udržování   

  (5512,5171,000014004,0193,0002461000000) + 29.990,00 Kč 

  PHM   

  (5512,5156,000014004,0193,0002461000000) + 4.492,00 Kč 

  cestovné   

  (5512,5173,000014004,0193,0002461000000) + 1.600,00 Kč 

  školení   

  (5512,5167,000014004,0193,0002461000000) + 1.600,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/314 

v příjmech - odbor školství 

 splátka půjčených prostředků - předfinancování 
projektu ZŠ Šrámkova -  Projekt  "Implementace 
interaktivní výuky"  sml.MMOPP00ELLK8 (přijato 
21.12.2021) 

 

  (0000,2451,00000000,0030,0009414000000) + 3.192.300,00 Kč 

      
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 3.192.300,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/315 

v příjmech - odbor majetku města 

  ostatní nedaňové příjmy - vratka kupní ceny za 
převod dešťové kanalizace  

  

  (2321,2329,000000000,0050,0000000000000) + 1,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  ostatní neinvestiční výdaje - případná vratka po 
vyjasnění příjmu dle výše   uvedeného 

  

  (2321,5909,000000000,0050,0000000000000) + 1,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/316 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  služby školení a vzdělávání   

  (6171,5167,000013015,0040,0002422000000) - 12.050,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  platy   

  (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 9.006,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (6171,5031,000013015,0192,0002422000000) + 2.233,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (6171,5032,000013015,0192,0002422000000) + 811,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/317 

ve výdajích - odd. personální a mzdové 

  platy JSDH   

  (5512,5021,000000000,0192,0002450000000) + 35.497,00 Kč 

      

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

  JSDH - DDHM   

  (5512,5137,000000000,0193,0002530000000) - 21.787,00 Kč 

  JSDH - služby el. komunikaci   

  (5512,5162,000000000,0193,0002530000000) - 4.500,00 Kč 

  JSDH - školení   

  (5512,5167,000000000,0193,0002530000000) - 1.210,00 Kč 
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  JSDH - informační služby   

  (5512,5168,000000000,0193,0002530000000) - 8.000,00 Kč 

 
 
revokuje 
usnesení 3924/93/RM/21 bod 1 písmeno a) Rozpočtové opatření č. 2021/272 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0007570000000)  - 2.624.937,57 Kč 

  MD 231 0000 EU   

  (0000,4216,107517969,0020,0007570000000)  - 44.623.938,73 Kč 

    Celkem  - 47.248.876,30 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní   

  (2212,6121,000000026,0220,0007570000000)   + 47.248.876,30 Kč 

  podíl EU 85%   

  (2212,6121,107517969,0220,0007570000000)  - 40.161.544,85 Kč 

  podíl SR 5%   

  (2212,6121,107117968,0220,0007570000000)  - 2.362.443,82 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (2212,6121,107100000,0220,0007570000000)  - 4.724.887,63 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  
Úvěr KB dlouhodobý (460 mil.Kč) - mimořádná 
splátka 

  

  (0000,8124,000000026,0020,0009963000000)  - 47.248.876,30 Kč 

 
schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 2021/318 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 2.624.382,02 Kč 

  MD 231 0000 EU   

  (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 44.614.494,28 Kč 

    Celkem + 47.238.876,30 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní   

  (2212,6121,000000026,0220,0007570000000)     - 52.487.640,34 Kč 

  podíl EU 85%   

  (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 44.614.494,28 Kč 

  podíl SR 5%   

  (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 2.624.382,02 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 5.248.764,04 Kč 
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ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  
Úvěr KB dlouhodobý (460. mil. Kč) - mimořádná 
splátka 

  

  (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 47.238.876,30 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/319 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava 
- neinvestiční příspěvek na provoz 

  

  (4350,5331,000000000,0040,0001000000036) - 410.000,00 Kč 

  
účelový investiční příspěvek na provoz na akci 
"Výměna oken bytového penzionu Rolnická 1591/29" 

 

  (4350,6351,000000000,0040,0001001000036)  + 410.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/320 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000034)  + 1.500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční 
příspěvek na provoz - "Podpora zaměstnanosti 
Slezského divadla Opava 2021 - sólisté opery" 

  

  (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 1.500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/321 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000038) + 30.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Opavská kulturní organizace - účelově neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "expozice 
Opava/Troppau - náklady na tisk průvodce" 

  

  (3319,5336,000000201,0121,0001002000038) + 30.000,00 Kč 

 
 
 


