
Rozpočtová opatření SMO 2021 schválená RMO dne 26.05.2021 
 

1 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/75 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
investiční přijaté transfery od krajů - úhrada uznatelných výdajů 
spojených s pořízením nového dopravního automobilu pro JSDH 
Suché Lazce 

  

  (0000,4222,000000212,0020,0002377000000) + 225.000,00 Kč 

  
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - úhrada 
uznatelných výdajů spojených s pořízením nového dopravního 
automobilu pro JSDH Suché Lazce 

  

  MD 231 0000   

  (0000,4216,000014984,0020,0002377000000) + 450.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení havarijního a krizového řízení 

  dopravní automobil pro JSDH Suché Lazce   

  (5512,6123,000000020,0193,0002530000000)  - 1.406.151,89 Kč 

  (5512,6123,000000020,0193,0002377000000) + 731.151,89 Kč 

  (5512,6123,000000212,0193,0002377000000) + 225.000,00 Kč 

  (5512,6123,000014984,0193,0002377000000) + 450.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 675.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/76 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,000034054,0020,0002379000000) + 285.000,00 Kč 

  (0000,4116,000034054,0020,0007558000000) + 615.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  
program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón v roce 2021 - Mariánský sloup 

  

  (3326,5171,000000000,0050,0002379000000)  - 285.000,00 Kč 

  (3326,5171,000034054,0050,0002379000000) + 285.000,00 Kč 

  - oprava hrobek   

  (3326,5171,000000000,0051,0000000000000) + 285.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón v roce 2021 - kostel sv. Václava 

  

  (3322,5171,000034054,0220,0007558000000) + 615.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/77 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000671,0020,0002378000000) + 98.400,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, turistické informační centrum 

  
realizace projektu "Podpora turistických informační center 
v Moravskoslezském kraji v roce 2021" 
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  - drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (2143,5137,000000000,0120,0002378000000)  - 21.400,00 Kč 

  (2143,5137,000000671,0120,0002378000000) + 21.400,00 Kč 

  - nákup materiálu   

  (2143,5139,000000000,0120,0002378000000)  - 18.000,00 Kč 

  (2143,5139,000000671,0120,0002378000000) + 18.000,00 Kč 

  - programové vybavení   

  (2143,5172,000000000,0120,0002378000000)  - 38.200,00 Kč 

  (2143,5172,000000671,0120,0002378000000) + 38.200,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (2143,5169,000000000,0120,0002378000000)  - 20.800,00 Kč 

  (2143,5169,000000671,0120,0002378000000) + 20.800,00 Kč 

  Rozvoj služeb TIC   

  - nákup služeb   

  (2143,5169,000000000,0120,0001042000000) + 98.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/78 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 33.683,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  osazení obrubníku - Mařádkova   

  (2219,5171,000000000,0050,0001029000000) + 33.683,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/79 

ve výdajích - odbor školství 

  Zařízení školního stravování   

  účelový investiční příspěvek na provoz (úprava strojovny TUV - ŠJ 

Englišova, myčka černého nádobí - ŠJ Edvarda Beneše) 
  

  (3141,6351,00000000,0030,0001001000033) + 677.788,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 677.788,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/80 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Suché Lazce   

  účelový neinvestiční příspěvek na provoz - úhrada šatnového 
bloku 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000028) + 44.832,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 44.832,00 Kč 

 
 


