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Rozpočtové opatření č. 2021/264 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 180.000,00 Kč 

 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  projekt - Dialogem ke společnému porozumění 
(EUROTOPIA.CZ) 

  

  ostatní osobní výdaje   

  (4349,5021,000000000,0040,0002372000000) - 155.000,00 Kč 

  nákup ostatních služeb   

  (4349,5169,000000000,0040,0002372000000) - 25.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/265 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000024) + 1.807.223,63 Kč 

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000024) + 106.307,27 Kč 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000024) + 215.280,91 Kč 

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000024) + 12.663,59 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Edvarda Beneše - účelový investiční příspěvek na 
provoz - projekt "Modernizace odborných učeben" 

  

  (3113,6356,107517969,0030,0001001000024) + 1.807.223,63 Kč 

  (3113,6356,107117968,0030,0001001000024) + 106.307,27 Kč 

  
ZŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční příspěvek 
na provoz - projekt "Modernizace odborných učeben" 

  

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000024) + 215.280,91 Kč 

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000024) + 12.663,59 Kč 

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

  

  -účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000024) + 212.614,55 Kč 

  -účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001001000024) + 25.327,17 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002996000000)            - 232.734,07 Kč 

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 5.207,65 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/266 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029030,0020,0000000000037) + 787.541,00 Kč 
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ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový příspěvek 
na provoz- zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v nestátních lesích za rok 2020 

  

  (1039,5331,000029030,0050,0001002000037) + 787.541,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/267 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000031) + 8.307,01 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000031) + 141.219,22 Kč 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107117015,0020, 0000000000031) + 31.975,94 Kč 

  (0000,4116,107517016,0020, 0000000000031) + 543.590,94 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  

ZŠ Kylešovice - účelový investiční příspěvek na 
provoz - projekt "Stavební úpravy, pořízení vybavení 
na zajištění rozvoje žáků, na oblast technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd" 

  

  (3113,6356,107117968,0030,0001001000031) + 8.307,01 Kč 

  (3113,6356,107517969,0030,0001001000031) + 141.219,22 Kč 

  

ZŠ Kylešovice - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Stavební úpravy, pořízení vybavení 
na zajištění rozvoje žáků, na oblast technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd" 

  

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000031) + 31.975,94 Kč 

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000031) + 543.590,94 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/268 

ve výdajích - odbor informatiky 

  výpočetní technika   

  stroje, přístroje a zařízení-notebook   

  (6171,6122,000000000,0170,0002528000000) + 47.790,00 Kč 

  drobný dlouhodobý majetek   

  (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) - 47.790,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/269 

ve výdajích - odbor školství 

   MŠ 17. listopadu   

  neinvestiční účelový příspěvek - právní služby   
  (3111,5331,00000000,0030,0001002000012) + 24.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor právní a organizační 

  nákup ostatních služeb   

  (6171,5169,00000000,0180,0000000000000) - 24.200,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/270 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Environmentální výchova vzdělávání a osvěta   

  (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) - 30.815,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Environmentální výchova vzdělávání a osvěta   

  (3792,5137,000000000,0030,0001076000000) + 30.815,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/271 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 150.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  nákup DDHM   

  (6171,5137,000000000,0191,0000000000000) + 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/272 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 2.624.937,57 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 44.623.938,73 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní   

  (2212,6121,000000026,0220,0007570000000)   - 47.248.876,30 Kč 

  podíl EU 85%   

  (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 40.161.544,85 Kč 

  podíl SR 5%   

  (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 2.362.443,82 Kč 

  podíl SMO 10%   

  (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 4.724.887,63 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  
Úvěr KB dlouhodobý (460. mil. Kč) - mimořádná 
splátka 

  

  (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 47.248.876,30 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/273 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013011,0020,0002556000000)  - 775.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  
vratka nevyčerpaných finančních prostředků 
(OSPOD) 

  

  - platy zaměstnanců   
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  (4329,5011,000013011,0192,0001096000000)  - 600.000,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (4329,5031,000013011,0192,0001096000000) - 120.000,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (4329,5032,000013011,0192,0001096000000)  - 55.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/274 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Městské koupaliště- pitná voda   

  (5213,5151,000000020,0051,0000000000000) + 3.000,00 Kč 

  Městské koupaliště- elektrická energie   

  (5213,5154,000000020,0051,0000000000000) + 6.000,00 Kč 

  Městské koupaliště- plyn   

  (5213,5153,000000020,0051,0000000000000) + 41.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  krizová opatření rezerva k zajištění řešení krizových 
situací 

  

  (5213,5903,000000020,0020,0002989000000) - 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/275 

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 

 


