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Rozpočtové opatření 2021/182 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní  

 (dodatek MMOPP00LRY4G)  

 základní cena  

 (2212,6121,00000026,0220,0007570000000) + 6.278.958,30 Kč 

 DPH - s nárokem na odpočet (67%)  

 (2212,6121,00000000,0220,0007570000000) +   883.449,43 Kč 

 DPH - bez nároku na odpočet (33%)  

 (2212,6121,00000026,0220,0007570000000) +   435.131,81 Kč 

   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

 KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)  

 (základní cena 6.278.958,30 Kč + DPH bez nároku na odpočet ve 
výši 435.131,81 Kč) 

 

 (0000,8123,00000026,0020,0009963000000) + 6.714.090,11 Kč 

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

 platby daní a poplatků - reverse charge  

 (DPH s nárokem na odpočet - 67%)  

 (6399,5362,00000000,0020,0001111000000) -   883.449,43 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/183 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002993000000)  -   4.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  MČ Malé Hoštice - Hlučínská - cyklostezka 
(Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ 
Malé Hoštice) 

  

  (2219,6121,000000020,0220,0007491000000)  +   4.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/184 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  posílení akceschopnosti jednotky SDH   

  - ostatní osobní výdaje   

  (5512,5021,000000211,0192,0002450000000) + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/185 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4222,000000359,0020,00000000000036) + 797.500,00 Kč 
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ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava - účelový investiční příspěvek 
na realizaci projektu "Vybudování zázemí a pořízení 
vybavení nové prádelny v Seniorcentru Opava, p.o."  

  

  (4350,6356,000000359,0040,0001001000036) + 797.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/186 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Riegrova - schodiště - BOZP(objednávka)   

  (3113,5171,00000000,0220,0007480000000) + 4.477,00 Kč 

      

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -  4.477,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/187 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000161,0020,0000000000079) + 1.038.173,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor dopravy 

  
Městský dopravní podnik Opava - dopravní 
obslužnost 

  

  autobusy 52%   

  (2292,5193,000000161,0160,0001003000000) + 539.850,00 Kč 

  (2292,5193,000000000,0160,0001003000000) - 539.850,00 Kč 

  trolejbusy 48%   

  (2294,5193,000000161,0160,0001003000000) + 498.323,00 Kč 

  (2294,5193,000000000,0160,0001003000000)      - 498.323,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (2292,5901,000000000,0020,0002993000000) + 539.850,00 Kč 

  (2294,5901,000000000,0020,0002993000000) + 498.323,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/188 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní   

  správy státního rozpočtu   

  (0000,4111,000098071,0020,0000000000000) + 1.849.000,00 Kč 

      

ve výdajích -  oddělení personální a mzdové 

  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
2021 

  

  - ostatní osobní výdaje   

  (6114,5021,000098071,0192,0000000000000) + 1.445.470,00 Kč 

  - platy zaměstnanců   

  (6114,5011,000098071,0192,0000000000000) + 67.265,00 Kč 
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  - sociální pojištění   

  (6114,5031,000098071,0192,0000000000000) + 16.682,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6114,5032,000098071,0192,0000000000000) + 6.054,00 Kč 

  - ostatní platy (refundace)   

  (6114,5019,000098071,0192,0000000000000) + 14.950,00 Kč 

  - ostatní povinné pojistné (při refundacích)   

  (6114,5039,000098071,0192,0000000000000) + 5.050,21 Kč 

      

ve výdajích -  odbor vnitřních věcí 

  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
2021 

  

  - poštovní služby   

  (6114,5161,000098071,0090,0000000000000) + 10.000,00 Kč 

      

ve výdajích -  finanční a rozpočtový 

  
rezerva FARO - v RMO dne 21.07.2021 č.usn.3370/79/RM/21 1i) 
a dne 25.08.2021 č.usn.3491/82/RM/21 1h) 

  

  
byly předfinancovány výdaje kanceláře tajemníka + 
odbor INFO  na některé výdaje v souvislosti 
s konáním voleb již s příslušným účelovým znakem 

  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 283.528,79 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/189 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  projekt Opava - osvětové kampaně 2021   

  - nákup materiálu   

  (3900,5139,000000319,0140,0002375000000)  - 9.800,00 Kč 

  (3900,5139,000000000,0140,0002375000000)           - 4.200,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000319,0140,0002375000000)  - 32.000,00 Kč 

  (3900,5169,000000000,0140,0002375000000)  - 17.000,00 Kč 

  - ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,000000319,0140,0002375000000)   - 29.400,00 Kč 

  (3900,5021,000000000,0140,0002375000000)  - 19.600,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  projekt Opava - osvětové kampaně 2021   

  - nákup materiálu   

  (3900,5139,000000319,0030,0002375000000) + 9.800,00 Kč 

  podíl SMO   

  (3900,5139,000000000,0030,0002375000000) + 4.200,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000319,0030,0002375000000) + 17.900,00 Kč 

  podíl SMO   

  (3900,5169,000000000,0030,0002375000000) + 9.100,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  projekt Opava - osvětové kampaně 2021   

  - nákup služeb   
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  (3900,5169,000000319,0040,0002375000000) + 14.100,00 Kč 

  podíl SMO   

  (3900,5169,000000000,0040,0002375000000) + 7.900,00 Kč 

  - ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,000000319,0040,0002375000000) + 29.400,00 Kč 

  podíl SMO   

  (3900,5021,000000000,0040,0002375000000) + 19.600,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/190 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Pekařská   

  Neinvestiční účelový příspěvek - oprava komínu   

  (3111,5331,00000000,0030,0001002000010) + 44.116,60 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 44.116,60 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/191 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Ilji Hurníka Opava   

  Neinvestiční účelový příspěvek - oprava zpevněné 
plochy 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000023) + 230.555,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 230.555,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/192 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Vávrovice   

  Neinvestiční účelový příspěvek - oprava sportoviště - 
doskočiště pro skok daleký s rozběhovou dráhou na 
školní zahradě 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000029) + 149.992,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 149.992,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/193 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Englišova   

  Neinvestiční příspěvek - oprava střechy a svodů   

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000019) + 42.887,00 Kč 
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 42.887,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/194 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,105591628,0020,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Telematika Opava 2019 - podíl EU 85%   

  (2212,6121,000000020,0220,0007527000000) - 12.750.000,00 Kč 

  (2212,6121,105591628,0220,0007527000000) + 12.750.000,00 Kč 

  podíl SMO - 15%   

  (2212,6121,000000020,0220,0007527000000) - 2.250.000,00 Kč 

  (2212,6121,105100000,0220,0007527000000) + 2.250.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) + 12.750.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/195 

v příjmech - odbor majetku města 

  pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 89.673,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská policie 

  Městský kamerový systém   

  (5311,5171,000000000,0110,0001047000000) + 89.673,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/196 

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 

  Energetický management   

  (2115,6121,000000000,0051,0002447000000) - 180.070,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  Zděná zídka - vnitroblok Kolářská - Na Valech   

  (3639,6121,000000000,0050,0001029000000) + 180.070,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/197 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva k rozdělení   

  (6409,5901,000000020,0020,0002993000000) - 3.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Obecně prospěšné práce   
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  (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 209.000,00 Kč 

  Sběr a svoz komunálního odpadu - služby   

  (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 209.000,00 Kč 

  (3722,5169,000000020,0130,0001075000000) + 1.344.500,00 Kč 

  Sběr a svoz komunálního odpadu - poplatky   

  (3722,5365,000000020,0130,0001075000000) + 1.655.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/198 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  autoprovoz - opravy a udržování   

  (6171,5171,000000000,0191,0002512000000) + 21.317,00 Kč 

      

v příjmech  - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0191,00092820000000) + 21.317,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/199 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 

  soutěž o cenu primátora - rezerva   

  (6409,5901,000000000,0193,0002519000000) - 40.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Komárov 

  JSDH - ochranné pomůcky   

  (5512,5132,00000000,0800,0002530000000) + 18.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Podvihov 

  JSDH - ochranné pomůcky   

  (5512,5132,00000000,0820,0002530000000) + 13.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Vávrovice 

  JSDH - ochranné pomůcky   

  (5512,5132,00000000,0840,0002530000000) + 9.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/200 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Vrchní   

  neinvestiční příspěvek - oprava WIFI a dveřního 
otevíracího systému 

  

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000025) + 156.722,83 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 156.722,83 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/202 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000010) + 222.546,98 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000010) + 39.273,02 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Pekařská - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt 

  

  (šablony III.)   

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000010) + 222.546,98 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000010) + 39.273,02 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/203 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000020) + 838.970,39 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000020) + 148.053,61 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Mařádkova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt 

  

  (šablony III.)   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000020) + 838.970,39 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000020) + 148.053,61 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
 

Rozpočtové opatření č. 2021/201 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (6402,2229,103533063,0020,0001002000024) + 76.290,06 Kč 

  (6402,2229,103133063,0020,0001002000024) + 13.462,94 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - 
ZŠ Edvarda Beneše - projekt "Podpora společného 
vzdělávání na ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - II" - 
vratka nevyužitých finančních prostředků 

  

  (6402,5364,103533063,0020,0001002000024) + 76.290,06 Kč 

  (6402,5364,103133063,0020,0001002000024) + 13.462,94 Kč 


