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Rozpočtové opatření č. 2021/96 

ve výdajích – oddělení architekta 

  ostatní územní příprava   

  (3635,6119,000000120,0080,0001039000000) - 206.051,00 Kč 

  Analýza stavu dřevin v Městských sadech v Opavě   

  Objednávka MMOPX01URT1I   

  (3745,5169,000000120,0080,0000000000000) + 206.051,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/97 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Riegrova - fasáda, střecha - PD   

  (3113,5169,00000000,0220,0007499000000) + 246.840,00 Kč 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 246.840,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/98 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,000033166,0020,0000000000039) + 98.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času   

  
účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu "Okresní a 
krajská kola soutěží vyhlášena MŠMT pro rok 2021 v okrese 
Opava" 

  

  (3233,5336,000033166,0030,0001002000039) + 98.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/99 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,000013018,0020,0002422000000) + 204.045,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  
Výkon sociální práce s výjimkou OSPOD - mimořádné finanční 
ohodnocení sociálních pracovníků v souvislostí s epidemií COVID 
- 19 

  

  - platy   

  (6171,5011,000013018,0192,0002422000000) + 152.500,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (6171,5031,000013018,0192,0002422000000) + 37.820,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6171,5032,000013018,0192,0002422000000) + 13.725,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/100 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,000034070,0020,0000000000035) + 27.000,00 Kč 
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ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový neinvestiční příspěvek 
na provoz: 

  

  - projekt "Otevíráme dveře novým světům"   

  (3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 15.000,00 Kč 

  
- projekt "Na skok v Bradavicích aneb báječný svět kouzel, magie 
a imaginace" 

  

  (3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 12.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/101 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000319,0020,0002375000000) + 99.100,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Projekt Opava - osvětové kampaně 2021   

  - nákup materiálu   

  (3900,5139,000000319,0140,0002375000000) + 9.800,00 Kč 

  podíl SMO   

  (3900,5169,000000000,0140,0000000000000) - 4.200,00 Kč 

  (3900,5139,000000000,0140,0002375000000) + 4.200,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000319,0140,0002375000000) + 47.300,00 Kč 

  podíl SMO   

  (3900,5169,000000000,0140,0000000000000) - 26.700,00 Kč 

  (3900,5169,000000000,0140,0002375000000) + 26.700,00 Kč 

  - ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,000000319,0140,0002375000000) + 42.000,00 Kč 

  podíl SMO   

  (3900,5169,000000000,0140,0000000000000) - 26.000,00 Kč 

  (3900,5021,000000000,0140,0002375000000) + 26.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/102 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 5.680,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  vratka - hrobová místa - nájemné   

  (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 1.368,00 Kč 

  vratka - hrobová místa - služby   

  (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 4.312,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/103 

v příjmech - odbor sociálních věcí 

  náhrada škody   

  (4329,2324,000000000,0040,0009078000000) + 73.229,00 Kč 
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ve výdajích - odbor sociální věcí 

  opravy a udržování - OSPOD   

  (4329,5171,000000000,0040,0002556000000) + 73.229,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/104 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
JA TS - ul. Haškova oprava nohejbalového hřiště +zřízení 
ochranné sítě 

  

  opravy a udržování   

  (3429,5171,000000020,0790,0004293000000) - 21.048,65 Kč 

  budovy, haly a stavby   

  (3429,6121,000000020,0790,0004293000000) + 21.048,65 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/105 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  autoprovoz - opravy a udržování   

  (6112,5171,000000000,0191,0002512000000) + 25.742,00 Kč 

      

v příjmech  - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  pojistné plnění   

  (6112,2322,000000000,0191,00092820000000) + 25.742,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/106 

v příjmu - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4216,000034544,0020,0000000000035) + 160.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový investiční příspěvek 
na provoz - projekt "Výměna serveru IBM X3400 M3 za DELL 
PowerEdge T4400" 

  

  (3314,6356,000034544,0121,0001001000035) + 160.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/107 

v příjmu - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,000034053,0020,0000000000035) + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový neinvestiční příspěvek 
na provoz - projekt "Covidová okénka a on-line konference" 

  

  (3314,5336,000034053,0121,0001002000035) + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/108 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   
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  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 21.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora, odd. kultury 

  nákup služeb - psycholog. posudky   

  (3311,5169,000000000,0121,0000000000000) + 21.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/109 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  "Škoda má v opavském útulku zelenou - II. etapa"   

  (3745,2321,000000000,0130,0002376000000) + 30.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 
  "Škoda má v opavském útulku zelenou - II. etapa"   

  (3745,5169,000000000,0130,0002376000000) + 30.000,00 Kč 

 
 
 
 


