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Rozpočtové opatření č. 2021/218 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva k rozdělení   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 550.000,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie 

  dopravní prostředky   

  (5311,6123,000000000,0110,0002512000000) + 550.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/219 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)   

  (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)  +   2.755.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14 (okna, 
střecha, zateplení) 

  

  (3612,6121,000000027,0220,0007514000000)  +   2.755.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/220 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Poradenské služby pro odpadové hospodářství   

  (3729,5166,000000000,0130,0001075000000) - 404.140,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 404.140,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/221 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000014036,0020,0002367000000) + 240.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská policie Opava 

  
projekt "Podpora mimořádného finančního 
ohodnocení strážníků obecních a městských policií 
v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid -19 

  

  - platy zaměstnanců   

  (5311,5011,000014036,0110,0002367000000) + 240.000,00 Kč 
  (5311,5011,000000000,0110,0000000000000)  - 240.000,00 Kč 
  (5311,5011,000000000,0110,0002367000000) + 240.000,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (5311,5031,000000000,0110,0000000000000)    - 119.040,00 Kč 

  (5311,5031,000000000,0110,0002367000000) + 119.040,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (5311,5032,000000000,0110,0000000000000)  - 43.200,00 Kč 

  (5311,5032,000000000,0110,0002367000000) + 43.200,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/222 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 374.755,65 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 6.370.845,96 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní   

  (2212,6121,000000026,0220,0007570000000)  - 6.745.601,61 Kč 

  podíl EU 85%   

  (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 5.733.761,36 Kč 

  podíl SR 5%   

  (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 337.280.08 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 674.560,17 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

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

  (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 6.745.601,61 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/223 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,106515011,0020,0002380000000) + 2.583.592,00 Kč 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,106515974,0020,0002380000000) + 102.839,80 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Kompostéry a bibliobox   

  - zařízení   

  (3726,6122,000000000,0130,0002380000000)  - 120.988,00 Kč 

  podíl EU 85%   

  (3726,6122,106515974,0130,0002380000000) + 102.839,80 Kč 

  podíl SMO 15%   

  (3726,6122,106100000,0130,0002380000000) + 18.148,20 Kč 

      

  - drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (3726,5137,000000000,0130,0002380000000)  - 3.039.520,00 Kč 

  podíl EU 85%   

  (3726,5137,106515011,0130,0002380000000) + 2.583.592,00 Kč 

  podíl SMO 15%   

  (3726,5137,106100000,0130,0002380000000) + 455.928,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 2.686.431,80 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/224 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery od obcí   

  (0000,4221,000000000,0020,0007477000000) + 76.500,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Malé Hoštice 

  Cyklostezka - Malé Hoštice - Chlebičov   

  (2219,6121,000000000,0810,0007477000000)  + 76.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/225 

ve výdajích - TSO 

  JA TS - Mlžítka v centru města - DDHM   

  (3639,5137,000000020,0790,0004270000000) -  92.700,00 Kč 

      

  JA TS - Mlžítka v centru města - stavba   

  (3639,6121,000000020,0790,0004270000000) + 92.700,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/226 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Komárov neinvestiční účelový příspěvek - 
smlouva MMOPP00FFLKX 

  

  Křížem krážem Moravou a Slezskem společně CZ/PL   

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000026) + 79.391,23 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 79.391,23 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/227 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Krnovska - neinvestiční příspěvek-oprava herních 
prvků ve školní zahradě 

  

  
 

  

  (3111,5331,00000000,0030,0001002000015) + 135.540,87 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 135.540,87 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/228 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  opravy a udržování - bytové hospodářství   

  (3612,5171,00000000,0051,0001035000000) + 490.000,00 Kč 

  energetický management - budovy, haly a stavby   

  (2115,6121,00000000,0051,0002447000000) - 490.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/229 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Vávrovice - neinvestiční příspěvek - oprava 
doskočiště 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000029) - 149.992,00 Kč 

  investiční příspěvek - oprava doskočiště   

  (3113,6351,00000000,0030,0001001000029) + 149.992,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/230 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  Přijaté dary - útulek   

  (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 25.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek   

  (1014,5137,000000000,0130,0002524000000) + 25.000,00 Kč 

 
 
 


