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Rozpočtové opatření č. 2021/253 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Sídliště Kylešovice - III. etapa   

  (2219,6121,000000027,0220,0007511000000) - 414.733,55 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)   

  (0000,8123,000000027,0020,0009962000000) - 414.733,55 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/254 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova neinvestiční 
příspěvek-výměna podlahové krytiny 

  

  (3113,5331,00000020,0030,0001002000023) + 628.655,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000020,0020,0002996000000) - 628.655,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/255 

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

  JSDH - DHDM   

  (5512,5137,000000000,0193,00002530000000) + 11.200,00 Kč 

      

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  přijaté náhrady od pojišťovny   

  (5512,2324,000000000,0193,0009167000000) + 11.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/256 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  JA TS - Oprava komunikace Stará silnice   

  (2212,5171,000000020,0790,0004274000000)                 - 69.220,00 Kč 

  JA TS - Přístřešky zastávek MHD - zelená střecha   

  (2221,6121,000000020,0790,0004272000000) +69.220,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/257 

ve výdajích - odbor majetku města 

  posudky, konzultace a revize   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 20.000,00 Kč 

  (3639,5169,000000000,0052,0002525000000) + 20.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/258 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,000014990,0020,0002374000000) + 550.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor školství 

  
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. 
etapa" - stroje, přístroje, zařízení 

  

  (4349,6122,000000000,0030,0002374000000)  - 550.000,00 Kč 

  (4349,6122,000014990,0030,0002374000000) + 550.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

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

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/259 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  drobný hmotný   

  (6112,5137,000000000,0191,0000000000000)  +  10.900,00 Kč 

      

V příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  prodej movitých věcí   

  (3639,2310,000000000,0191,0009398000000) + 10.900,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/260 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000030) + 639.687,31 Kč 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000030) + 1.765.705,95 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Riegrova - účelový investiční příspěvek na provoz 
- projekt "Moderní vyučování" 

  

  (3113,6356,107117968,0030,0001001000030) + 639.687,31 Kč 

  
ZŠ Riegrova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Moderní vyučování" 

  

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000030) + 1.765.705,95 Kč 

  
ZŠ Riegrova - 10% podíl zřizovatele na projektu (viz 
výše) 

  

  -účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000030) + 196.189,56 Kč 

  -účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001001000030) + 71.076,37 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002996000000)   - 267.265,93 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/261 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4222,000000201,0020,0007769000000) + 8.285.100,55 Kč 
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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) - 8.285.100,55 Kč 

  (2212,6121,000000201,0220,0007769000000) + 8.285.100,55 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 8.285.100,55 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/262 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 2.212.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  

Seniorcentrum - účelový příspěvek na provoz 
-  financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním základních druhů a forem sociálních 
služeb 

  

  (4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 2.212.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/263 

ve výdajích - odbor informatiky 

  programové vybavení - dlouhodobý nehmotný 
majetek 

  

  (6171,6111,000000000,0170,0002527000000) - 1.100.000,00 Kč 

  technická podpora programového vybavení - 
neinvestice 

  

  (6171,5168,000000000,0170,0002527000000) + 1.100.000,00 Kč 

 
 
 


