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Rozpočtové opatření č. 2021/111 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 2.359.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Poradenské služby pro odpadové hospodářství SMO   

  (3729,5166,000000000,0130,0001075000000) + 2.359.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/112 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

 ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha    

 (3113,6121,00000000,0220,0007590000000) -   2.544.290,00 Kč 

 MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)  

 (3111,6121,00000000,0220,0007502000000) -      807.800,00 Kč 

 Písková - most  

 (2212,6121,00000000,0220,0007536000000) -      161.540,00 Kč 

 VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova  

 (3631,6121,00000000,0220,0007524000000) -   1.334.395,00 Kč 

 Investice - projektová dokumentace      

 (6409,6121,00000020,0220,0000000000000) -      651.975,00 Kč 

 Městské koupaliště - terasa  

 (3322,5171,00000000,0220,0007479000000) +   4.848.025,00 Kč 

 (3322,5171,00000020,0220,0007479000000) +      651.975,00 Kč 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
Rozpočtové opatření č. 2021/113 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,000013501,0020,000749600000000) + 6.572.376,53 Kč 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013501,0020,0007496000000) +1.219.283,00 Kč 

     

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce   

  (4350,5137,000000020,0220,0007496000000)  - 1.219.283,00 Kč 

  (4350,5137,000013501,0220,0007496000000) + 1.219.283,00 Kč 

  (4350,6121,000000020,0220,0007496000000) - 6.572.376,53 Kč 

  (4350,6121,000013501,0220,0007496000000) + 6.572.376,53 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 7.791.659,53 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/114 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 822.000,00 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" 

  

  (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 822.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/115 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000032) + 602.366,09 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000032) + 106.299,91 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Podpora polytechnického 
vzdělávání"  (šablony III) 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000032) + 602.366,09 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000032) + 106.299,91 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/116 

v příjmu - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (3113,2229,000000333,0020,0001002000024) + 19.798,40 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
finanční vypořádání minulých let, účelové dotace - ZŠ 
Edvarda Beneše - projekt "V pohodě ve škole i na 
ledě" 

  

  (6402,5366,000000333,0020,0001002000024) + 19.798,40 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/117 

v příjmu - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 20.040.000,00 Kč 

      

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) + 20.040.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/118 

v příjmu - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000016) + 352.185,59 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000016) + 62.150,41 Kč 
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ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Havlíčkova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt  

  

  (šablony III.)   

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000016) + 352.185,59 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000016) + 62.150,41 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/119 

v příjmu - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000015) + 307.848,73 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000015) + 54.326,27 Kč 

      

ve výdajích - školství 

  
MŠ Krnovská (Sluníčko) - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "Vzdělávání se 
sluníčkem III." 

  

  (šablony III.)   

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000015) + 307.848,73 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000015) + 54.326,27 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/120 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  autoprovoz - úhrada pokuty   

  (6112,5363,000000000,0191,0002512000000) + 600,00 Kč 

      

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  náhrada škod   

  (6112,2324,000000000,0191,0009078000000)  + 600,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/121 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  Volby do Parlamentu ČR 2021   

  nájemné   

  (6114,5164,000098071,0191,0000000000000)  + 25.000,00 Kč 

  nákup drobného materiálu   

  (6114,5139,000098071,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč 

  nákup služeb   

  (6114,5169,000098071,0191,0000000000000) + 120.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 160.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/122 

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

  O putovní pohár primátora města Opavy   
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  pohoštění   

  (5519,5175,000000000,0193,0002519000000) - 30.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Suché Lazce 

  pohoštění JSDH   

  (5512,5175,000000000,0830,0002530000000)  + 30.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/123 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Sedmikrásky   

  Neinvestiční účelový příspěvek-ošetření rizikových 
dřevin 

  

  (3311,5331,00000000,0030,0001002000007) + 85.000,00 Kč 

  akce odboru- nákup ostatních služeb   

  (3119,5169,00000000,0030,0002504000000) - 68.000,00 Kč 

  environmentální výchova- nákup ostatních služeb   

  (3792,5169,00000000,0030,0001076000000) - 17.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/124 

ve výdajích - odbor informatiky 

  drobný hmotný dlouhodobý majetek   

  (6112,5137,00000000,0170,0002528000000) + 34.977,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 34.977,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/125 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 400.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  festival Bezručova Opava   

  (3312,5169,000000000,0121,0002456000000)  + 400.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/126 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,000000020,0220,0000000000000) -   156.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  
JA TS - Severní obchvat - východní část - chodník ul. 
Mostní 

  

  (2219,6121,000000020,0790,0004298000000) +   156.200,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/127 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + zákonných odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací 

  

 (0000,4116,104513013,0020,0000000000082) + 49.428,00 Kč 

 0000,4116,104113013,0020,0000000000082) + 10.572,00 Kč 

ve výdajích - městská část Podvihov 

  platy zaměstnanců   

  (3639,5011, 104513013,0820,0002520000000) + 36.941,70 Kč 

  (3639,5011, 104113013,0820,0002520000000) + 7.901,35 Kč 

  povinné pojistné na sociální zabezpečení   

  (3639,5031, 104513013,0820,0002520000000) + 9.161,55 Kč 

  (3639,5031, 104113013,0820,0002520000000) + 1.959,53 Kč 

  povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

  3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 3.324,75 Kč 

  3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 711,12 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/128 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd 
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací OPA-
V-47/2021 (sml. MMOPP00IXZNV) 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 64.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 
  platy   

  (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 47.832,59 Kč 

  sociální pojištění   

  (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 11.862,48 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 4.304,93 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/129 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) -        112.528,79 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  Volby do Parlamentu ČR 2021   

  nájem PC   

  (6114,5164,000098071,0170,0000000000000) +       112.528,79 Kč 

 
 
 


