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Rozpočtové opatření č. 2021/32 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oprava hrobek   

  (3326,5171,000000000,0051,0000000000000) - 300.000,00 Kč 

  neplánové platby   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) - 35.472,25 Kč 

  restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.   

  (3326,5171,000000000,0050,0002379000000) + 335.472,25 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/33 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů 
v rámci veřejně prospěšných prací č. OPA-V-1/2021 (sml. 
MMOPP00HIKBC) 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 264.000,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie 
  platy   

  (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 197.309,42 Kč 

  sociální pojištění   

  (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 48.932,73 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 17.757,85 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/34 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kostel sv. Václava - střecha   

  (3322,5171,00000000,0220,0007558000000)    - 1.879.205,00 Kč 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    + 1.879.205,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/35 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - 
rekonstrukce (II.) 

  

  (4350,6121,000000020,0220,0007496000000) - 1.875.820,20 Kč 

  (4350,5137,000000020,0220,0007496000000) + 1.875.820,20 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/36 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 
Projekt  "Výsadba stromů - Malé Hoštice" 

  

  (0000,4113,000090002,0020,0002383000000) + 194.889,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  "Obnova zeleně"   

  (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) + 194.889,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/37 

v příjmu - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
náhrada vynaložených pohřebních výloh od Ministerstva 
pro místní rozvoj 

  

  (3632,2324,000000000,0050,0009308000000)  + 223.555,00 Kč 

      

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 223.555,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/38 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  
Projekt "Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a 
optimalizace strategie veřejné dopravy - město Opava" 

  

  (0000,4116,104113013,0020,0002402000000) + 70.538,12 Kč 

  (0000,4116,104513013,0020,0002402000000) + 599.574,06 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 670.112,18 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/39 

v příjmech - městská policie 

  náhrady škod   

  (5311,2324,000000000,0110,0009078000000) + 22.341,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie 

  autoprovoz - opravy   

  (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 22.341,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/40 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Kompostéry a Bibliobox - DDHM   

  (3726,5137,000000000,0130,0002380000000) - 120.988,00 Kč 

  Kompostéry a Bibliobox - zařízení   

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

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/41 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  Dary - psí útulek   

  (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 12.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  opravy a udržování   

  (1014,5171,000000000,0130,0002524000000) + 12.000,00 Kč 

 
 


