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Rozpočtové opatření č. 2021/63 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  Autoprovoz   

  dopravní prostředek   

  (6171,6123,000000000,0191,0002512000000) - 400.000,00 Kč 

  dopravní prostředek   

  (6112,6123,000000000,0191,0002512000000) + 550.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/64 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ B. Němcové - přístavba  

 (3113,6121,00000026,0220,0007787000000) - 421.442,82 Kč 

   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

 KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)  

 (0000,8123,00000026,0020,0009963000000) - 421.442,82 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/65 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní (smlouva 
MMOPP00LRWZJ) 

 

 - základní cena  

 (2212,6121,00000026,0220,0007570000000)    + 3.667.930,00 Kč 

 - DPH - s nárokem na odpočet (67%)   

 (2212,6121,00000000,0220,0007570000000) + 516.077,55 Kč 

 - DPH - bez nároku na odpočet (33%)   

 (2212,6121,00000026,0220,0007570000000) + 254.187,45 Kč 

   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

 KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)  

 (základní cena 3.667.930,00 Kč + DPH bez nároku na odpočet ve výši 
254.187,45 Kč) 

 

 (0000,8123,00000026,0020,0009963000000)    + 3.922.117,45 Kč 

     

 platby daní a poplatků - reverse charge   

 (DPH s nárokem na odpočet - 67%)   

 (6399,5362,00000000,0020,0001111000000) - 516.077,55 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/66 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní (smlouva 
MMOPP00LRVJY) 

 

 - DPH - s nárokem na odpočet (67%) - původně hrazeno z 
úvěru 

 

 (2212,6121,00000026,0220,0007570000000) - 22.365.443,64 Kč 
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 - DPH - s nárokem na odpočet (67%)   

 (2212,6121,00000000,0220,0007570000000) +22.365.443,64 Kč 

   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

 KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)  

  (0000,8123,00000026,0020,0009963000000) - 22.365.443,64 Kč 

     

 platby daní a poplatků - reverse charge   

 (DPH s nárokem na odpočet - 67%)   

 (6399,5362,00000000,0020,0001111000000) - 22.365.443,64 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/67 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000161,0020,0000000000079) + 1.038.174,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor dopravy 

  Městský dopravní podnik Opava - dopravní obslužnost   

  autobusy 52%   

  (2292,5193,000000161,0160,0001003000000) + 539.850,50 Kč 

  (2292,5193,000000000,0160,0001003000000)   - 539.850,50 Kč 

  trolejbusy 48%   

  (2294,5193,000000161,0160,0001003000000) + 498.323,50 Kč 

  (2294,5193,000000000,0160,0001003000000)      - 498.323,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor dopravy 

  rezerva FARO   

  (2292,5901,000000000,0020,0002993000000) + 539.850,50 Kč 

  (2294,5901,000000000,0020,0002993000000) + 498.323,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/68 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 2.129.890,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  

Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na provoz - na 
úhradu mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb, 
za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění 
COVID_19 

  

  (4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 2.129.890,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/69 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000004428,0020,0002449000000) + 300.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  projekt "Podpora terénní práce"   

  - platy zaměstnanců   

  (4342,5011,000000000,0040,0002449000000) - 223.881,00 Kč 

  (4342,5011,000004428,0040,0002449000000) + 223.881,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (4342,5031,000000000,0040,0002449000000) - 55.970,00 Kč 

  (4342,5031,000004428,0040,0002449000000) + 55.970,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (4342,5032,000000000,0040,0002449000000) - 20.149,00 Kč 

  (4342,5032,000004428,0040,0002449000000) + 20.149,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 300.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/70 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 120.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  přeplatky z vyúčtování služeb za r. 2020   

  (3613,5909,000000000,0051,0009096000000) + 120.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/71 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 90.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  mateřská škola Zborovská   

  účelový příspěvek na provoz   

  (3111,5331,000000000,0030,0001002000006) + 90.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/72 

v příjmech - odd. personální a mzdové 

  náhrada škody   

  (6171,2324,000000000,0192,0009078000000)  + 5.000,00 Kč 

      

v příjmech - odbor majetku města 

  pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 11.928,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  výpočetní technika - DHDM   

  (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 16.928,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/73 

ve výdajích - odbor majetku města 

  výkupy pozemků   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 45.899,00 Kč 

      

  oprava separační linky   

  (3725,5171,000000000,0050,0000000000000) +45.899,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/74 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 105.262,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oprava propadlé cyklostezky   

  (2219,5171,000000000,0050,0001029000000) +105.262,00 Kč 

 
 
 


