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Rozpočtové opatření č. 2021/81 

ve výdajích - Městská část Podvihov 

  rezerva MČ Podvihov      

  (6409,5901,00000020,0820,0000000000000)       - 4.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov     

  (3111,6121,00000020,0220,0007625000000)       + 4.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/82 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000133,0020,0000000000039) + 107.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času   

  
účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt "úhrada 
nákladů, které souvisí s organizací okresních kol soutěží typu A 
a B vyhlášených MŠMT pro rok 2021" 

  

  (3233,5336,000000133,0030,0001002000039) + 107.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/83 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 108.990,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - na úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a 
úkonů testování 

  

  (4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 108.990,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/84 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  rezerva na projekty   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 17.250,00 Kč 

  
Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021 
inspirativní workshop 

  

  - pohoštění   

  (6171,5175,000000000,0140,0002566000000) + 14.000,00 Kč 

  - nájemné   

  (6171,5164,000000000,0140,0002566000000) + 3.250,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/85 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Propojení Krnovská - Žižkova   

  (2212,6121,00000020,0220,0007562000000) - 2.800,00 Kč 

  (2212,5909,00000020,0220,0007562000000) + 2.800,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/86 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 59.810,30 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  AIR TRITIA   

  (3636,5171,000000000,0140,0002454000000) + 59.810,30 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/87 

ve výdajích - městská policie 

  Městský kamerový systém - stroje, přístroje a zařízení   

  (5311,6122,000000000,0110,0001047000000)  - 1.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Prevence kriminality   

  (4349,5169,000000000,0030,0002448000000)  - 32.000,00 Kč 

  (4349,5139,000000000,0030,0002448000000)  - 2.000,00 Kč 

      

  
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. 
etapa" - spoluúčast města 

  

  (4349,6122,000000000,0030,0002374000000) + 484.000,00 Kč 

  
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. 
etapa" - předfinancování 

  

  (4349,6122,000000000,0030,0002374000000) + 550.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/88 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Ochranova účelový neinvestiční příspěvek na provoz 
- oprava kanalizace 

  

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000023) + 210.056,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 210.056,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/89 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Edvarda Beneše účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - oprava ventilů ÚT a okapových svodů 

  

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000024) + 541.124,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 541.124,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/90 

ve výdajích - odbor školství 

  Zařízení školního stravování účelový investiční 
příspěvek na provoz - sanace zdiva a zastřešení 
schodiště u ŠJ Otická 

  

  (3141,6351,000000000,0030,0001001000033) + 500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/91 

ve výdajích - odbor školství 

  BESIP   

  - nákup služeb   

  (2223,5169,000000000,0030,0001078000000)) - 76.000,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Malé Hoštice 

  Dětské dopravní hřiště   

  - ostatní osobní výdaje   

  (3421,5021,000000000,0810,0007680000000) + 76.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/92 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Havlíčkova investiční příspěvek-elektroizolační rozvody   

  (3111,6351,00000000,0030,0001001000016) + 259.398,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 259.398,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/93 

ve výdajích - odbor školství 

  vyúčtování příspěvku na lyžařský výcvik   

  ZŠ Boženy Němcové   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000018) - 116.000,00 Kč 

  ZŠ Mařádkova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000020) - 142.000,00 Kč 

  ZŠ Otická   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000022) - 144.000,00 Kč 

  ZŠ I.H., Ochranova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000023) - 74.000,00 Kč 

  ZŠ T.G.M., Riegrova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000030) - 130.000,00 Kč 

  ZŠ Kylešovice   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000031) - 134.000,00 Kč 

  ZŠ Šrámkova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000032) - 96.000,00 Kč 
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  ZŠ E.Beneše   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000024) - 130.000,00 Kč 

  ZŠ Englišova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000019) - 170.000,00 Kč 

  ZŠ Vrchní   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000025) - 114.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva - FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) + 1.250.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/94 

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

  výkup pozemků   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 101.398,00 Kč 

      

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

  Veřejné WC - Stříbrné jezero   

  nájemné   

  (3639,5164,000000000,0050,0000000000000) + 42.350,00 Kč 

  úklid + dezinfekce   

  (3639,5169,000000000,0050,0000000000000) + 59.048,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/95 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 53.354,00 Kč 

ve výdajích - odbor majetku města 

  Městský hřbitov poškozená střecha   

  (3632,5171,000000000,0050,0001029000000) + 53.354,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


