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Rozpočtové opatření č. 2021/204 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  energetický management- budovy,haly a stavby   

  (2115,6121,00000000,0051,0002447000000) - 180.000,00 Kč 

      

  burzovní poplatky   

  (2115,5179,00000000,0051,0002447000000) + 180.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/205 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000022) + 858.378,44 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000022) + 151.478,56 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Otická - účelový neinvestiční příspěvek na provoz 
- projekt "Podpora vzdělávání III" (šablony III) 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000022) + 858.378,44 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000022) + 151.478,56 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/206 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0007787000000) + 965.874,06 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0007787000000) + 16.419.859,05 Kč 

      

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,107117015,0020, 0007787000000) + 221.243,75 Kč 

  (0000,4116,107517016,0020, 0007787000000) + 3.761.143,72 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
ZŠ Boženy Němcové - účelový investiční příspěvek 
na provoz - projekt "Odborné učebny ZŠ Boženy 
Němcové" (profinancováno v roce 2021) 

  

      

  - drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (3113,5137,000000026,0220,0007787000000)  - 4.319.332,16 Kč 

  podíl EU 85%   

  (3113,5137,107517016,0220,0007787000000) + 3.671.432,33 Kč 

  podíl SR 5%   

  (3113,5137,107117015,0220,0007787000000) + 215.966,61 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (3113,5137,107100000,0220,0007787000000) + 431.933,22 Kč 

      

  - nákup ostatních služeb   

  (3113,5169,000000026,0220,0007787000000)  - 3.675,98 Kč 
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  podíl EU 85%   

  (3113,5169,107517016,0220,0007787000000) + 3.124,58 Kč 

  Podíl SR 5%   

  (3113,5169,107117015,0220,0007787000000) + 183,80 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (3113,5169,107100000,0220,0007787000000) + 367,60 Kč 

      

  - budovy, haly a stavby   

  (3113,6121,000000026,0220,0007787000000)  - 8.753.095,20 Kč 

  podíl EU 85%   

  (3113,6121,107517969,0220,0007787000000) + 7.440.130,92 Kč 

  podíl SR 5%   

  (3113,6121,107117968,0220,0007787000000) + 437.654,76 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (3113,6121,107100000,0220,0007787000000) + 875.309,52 Kč 

      

  - stroje přístroje a zařízení   

  (3113,6122,000000026,0220,0007787000000)   - 1.491.923,95 Kč 

  podíl EU 85%   

  (3113,6122,107517969,0220,0007787000000)   + 1.268.135,35 Kč 

  podíl SR 5%   

  (3113,6122,107117968,0220,0007787000000) + 74.596,20 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (3113,6122,107100000,0220,0007787000000) + 149.192,40 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  úvěr KB dlouhodobý (460. mil. Kč)   

  D 231 0000   

  (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 21.368.120,58 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/207 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 1.072.080,02 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě   

  (3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 1.072.080,02 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/208 

ve výdajích - odbor dopravy 

  posudky, revize pro výkon rozhodnutí   

  (6171,5169,000000000,0160,0002525000000) + 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 200.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/209 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) + 713.125,35 Kč 

      

  (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) + 125.845,65 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  

Zařízení školního stravování - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "Provoz bezplatné 
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V - 
1splátka neinvestiční dotace 

  

  (85% EU)   

  (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) + 713.125,35 Kč 

  15% SR   

  (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) + 125.845,65 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2021/210 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Pekařská-neinvestiční účelový příspěvek-
částečná úhrada zhotovení pískoviště 

  

  (3111,5331,00000000,0030,0001002000010) + 15.883,40 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 15.883,40 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/211 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Otická - neinvestiční účelový příspěvek-
odstranění prosklené příčky 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000022) + 40.777,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 40.777,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/212 

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času - neinvestiční účelový 
příspěvek-oprava topení 

  

  (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 19.118,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 19.118,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/213 

ve výdajích - odbor informatiky 

  Neautorizovaný platební portál   

  (6171,6111,00000000,0170,0002527000000) + 153.695,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 153.695,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/214 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  Dar - útulek   

  (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 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 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/215 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 312.531,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Výsadba stromů - Kateřinky   

  (3745,5169,000000000,0130,0002371000000) + 312.531,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č.2021/216 
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  rezerva - Nápady pro Opavu   

  (3900,5901,000000000,0140,0000000000000) - 1.399.215,87 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - Venkovní posilovna pro všechny   

  (3429,6121,000000000,0790,0004299000000) + 425.122,01 Kč 

      

  JA TS - Hřiště pro jaktařské děti   

  (3421,6121,000000000,0790,0004300000000) + 280.682,25 Kč 

  (3421,5137,000000000,0790,0004300000000) + 116.744,76 Kč 

      

  JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická   

  (3113,6121,000000000,0790,0004301000000) + 377.346,97 Kč 

      

  
JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v 
parčíku 

  

  (3745,5137,000000000,0790,0004302000000) + 9.031,00 Kč 

  (3745,5169,000000000,0790,0004302000000) + 90.551,00 Kč 
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JA TS - Doplnění herních prvků pro děti (parčík 
Ovocná - Mlýnská) 

  

  (3745,5137,000000000,0790,0004303000000) + 75.537,88 Kč 

  (3745,5169,000000000,0790,0004303000000) + 24.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/217 

ve výdajích - Městská část Vávrovice 

  silnice - oprava a udržování   

  (2212,5171,000000000,0840,0000000000000)  - 487.403,00 Kč 

      

ve výdajích - Technické služby 

  rezerva - jmenovité akce   

  (6409,5901,000000020,0790,0004000000000) - 487.402,00 Kč 

      
  JA TS - oprava živičného povrchu komunikace 

Novosvětská 
  

  (2212,5171,000000000,0790,0004304000000) + 487.403,00 Kč 
  (2212,5171,000000020,0790,0004304000000) +487.402,00 Kč 

 
 
 


