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Rozpočtové opatření č. 2021/166 

ve výdajích - odbor majetku města 

  Správa majetku - byty   

  opravy a udržování   

  (3612,5171,000000000,0051,0001035000000) + 1.000.000,00 Kč 

  služby   

  (3612,5169,000000000,0051,0001035000000)  + 230.000,00 Kč 

  Správa majetku - nebyty   

  opravy a udržování   

  (3613,5171,000000000,0051,0001035000000) + 110.000,00 Kč 

  služby   

  (3613,5169,000000000,0051,0001035000000)  + 30.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 1.370.200,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/167 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 1.936.829,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Riegrova - schodiště   

  (3113,5171,000000000,0220,0007480000000) + 1.937.829,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/168 

ve výdajích - odbor majetku města 

  nadlimitní věcná břemena   

  (3639,6142,000000000,0050,0000000000000)  - 42.350,00 Kč 

  posudky, konzultace a revize   

  (3639,5169,000000000,0050,0002525000000) + 42.350,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/169 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (3113,2229,103533063,0020,0001002000023) + 5.916,02 Kč 

  (3113,2229,103133063,0020,0001002000023) + 1.043,98 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

vratky transferů poskytnutých  veřejných rozpočtů 
-  ZŠ Ochranova - projekt "Podpora školních aktivit - 
Šablony II" - vratka nevyužitých finančních 
prostředků 

  

  (6402,5364,103533063,0020,0001002000023) + 5.916,02 Kč 

  (6402,5364,103133063,0020,0001002000023) + 1.043,98 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/170 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 1.852.751,34 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě   

  (3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 1.852.751,34 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/171 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000373,0020,0002386000000) + 158.800,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  
Projekt "Technickoekonomické a hydrogeologické 
posouzení možnosti nakládání se srážkovými 
vodami v opavských školských zařízeních" 

  

  - studie   

  dotace MSK - 2. splátka   

  (2321,5166,000000373,0130,0002386000000) + 158.800,00 Kč 

  (2321,5166,000000020,0130,0002386000000)  - 158.800,00 Kč 

  obnova zeleně   

  (3745,5169,000000020,0130,0001070000000) + 158.800,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/172 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000324,0020,0002384000000) + 26.775,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  
Projekt "Posouzení vybudování překládací stanice na 
směsný komunální odpad, odpad papíru a plastů a 
drtičky objemných odpadů- studie proveditelnosti" 

  

  dotace MSK - 2. splátka   

  (3722,5166,000000324,0130,0002384000000) + 26.775,00 Kč 

  (3722,5166,000000020,0130,0002384000000)  - 26.775,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 26.775,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/173 

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) + 2.659.159,58 Kč 
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ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  tvorba fondu rezerva rozvoje   

  (0000,8115,000000000,0000,0000000000000) + 2.659.159,58 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/174 

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) + 10.393.249,88 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  tvorba fondu rezerva rozvoje   

  (0000,8115,000000000,0000,0000000000000) + 10.393.249,88 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/176 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Havlíčkova- způsobilé výdaje spoluúčast 15%   

  neinvestiční účelový příspěvek   

  (3111,5331,00000000,0030,0001002000016) + 30.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 30.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/177 

ve výdajích - odbor informatiky 

  Akce Krnovská   

  
- zpracování dat a služby související s informačními 
a komunikačními technologiemi 

  

  (6171,5168,000000120,0170,0007836000000) - 270.435,00 Kč 

  Výpočetní technika   

  - stroje, přístroje a zařízení   

  (6171,6122,000000120,0170,0002528000000) + 270.435,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/178 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 23.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor rozvoje města strategického plánování 

  IN LINE AREÁL   

  (3412,5166,000000000,0140,0007510000000) + 23.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/179 

ve výdajích - finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 350.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  TV vysílání o dění ve městě, přenosy ZMO   

  služby   

  (2141,5169,000000000,0120,0002517000000) + 350.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/180 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034026,0020,0000000000038) 750.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Opavská kulturní organizace - účelově neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekty:   

  
Tvorba bezpečnostních plánů a procedur měkkého 
cíle - Opavské kulturní organizace 

  

  (3319,5336,000034026,0121,0001002000038) + 250.000,00 Kč 

  
Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu 
měkkého cíle - Opavské kulturní organizace 

  

  (3319,5336,000034026,0121,0001002000038) + 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/181 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034026,0020,0000000000034) 530.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekty:   

  
Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních 
procedur Slezského divadla Opava 

  

  (3311,5336,000034026,0121,0001002000034) + 150.000,00 Kč 

  
Zpracování, tisk a distribuce informačních a 
výukových materiálů Slezského divadla Opava 

  

  (3311,5336,000034026,0121,0001002000034) + 130.000,00 Kč 

  
Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle a posouzení 
zabezpečení objektu Slezského divadla Opava 

  

  (3311,5336,000034026,0121,0001002000034) + 250.000,00 Kč 

 
 
 
 
 


