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Rozpočtové opatření č. 2021/231 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Malé Hoštice IS lokality Sportovní   

  budoucí  smlouvy o připojení  odběrných el.zařízení   

  (2212,6121,000000020,0220,0007506000000) + 322.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000020,0020,0002996000000) - 322.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/232 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)   

  (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)  +   13.361.530,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice   

  (5512,6121,000000027,0220,0007574000000)  +   13.361.530,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/233 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000025) + 793.200,44 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000025) + 139.976,56 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Vrchní - účelový neinvestiční příspěvek na provoz 
- projekt šablony III. 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000025) + 793.200,44 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000025) + 139.976,56 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/234 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000029) + 369.132,89 Kč 

  MD 231 0000 SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000029) + 65.141,11 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ a MŠ Vávrovice - účelový neinvestiční příspěvek 
na provoz - projekt "Na cestě" šablony III 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000029) + 369.132,89 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/235 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 
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  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034053,0020,0000000000035) + 58.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový 
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt "Počítače 
pro knihovny v městských částech Opavy" 

  

  (3314,5336,000034053,0121,0001002000035) + 58.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/236 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 937.684,30 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě   

  (3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 937.684,30 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/237 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000017060,0020,0002572000000) + 263.296,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Dukelská kasárna - Lokalita A   

  (3612,5166,000000020,0051,0002572000000)  - 263.296,00 Kč 

  (3612,5166,000017060,0051,0002572000000) + 263.296,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 263.296,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/238 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  

neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu - příspěvek obcím ke 
zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu 
pro rok 2021 

  

  (0000,4111,000098037,0020,0000000000000) + 566.010,08 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  tvorba fondu rezerv a rozvoje   

  (0000,8115,000000000,0000,0000000000000) + 566.010,08 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/239 

ve výdajích - odbor školství 
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  ZŠ Englišova neinvestiční příspěvek - oprava soc 
.zařízení, elektroinstalace 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000019) + 240.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 240.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/240 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Sedmikrásky investiční příspěvek - kotelna MŠ 
Sadová a MŠ Neumannova 

  

  (3111,6351,00000000,0030,0001001000007) + 734.712,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 734.712,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/241 

ve výdajích - oddělení památkové péče 

  Zachování a obnova kulturních památek   

  (3322,5169,000000000,0082,0000000000000) - 31.303,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  Oprava oplocení Mariánského sloupu na Dolním 
náměstí 

  

  (3326,5171,000000000,0050,0002379000000) + 31.303,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/242 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Akce města - služby   

  (3399,5169,000000000,0120,0001056000000) - 10.500,00 Kč 

      

  psychologické posudky   

  (3311,5169,000000000,0121,0000000000000) + 10.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/243 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Environmentální výchova, vzdělání a osvěta - služby   

  (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) - 11.000,00 Kč 

  Environmentální výchova, vzdělání a osvěta - ostatní 
osobní výdaje 

  

  (3792,5021,000000000,0130,0001076000000) - 15.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  Výpočetní technika   

  (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 26.000,00 Kč 

 


