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Rozpočtové opatření č. 2021/2/Z 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  finanční vypořádání za rok 2020   

  - ze ZBÚ   

  (0000,8115,000000008,0000,0000000000000) + 18.137,00 Kč 

  (0000,8115,000000020, 0000,0000000000000) + 300.538.615,61 Kč 

  (0000,8115,000000324, 0000,0000000000000) + 127.500,00 Kč 

  (0000,8115,000000373, 0000,0000000000000) + 158.800,00 Kč 

  (0000,8115,000013011, 0000,0000000000000) + 488.295,47 Kč 

  (0000,8115,000090103, 0000,0000000000000) + 750.000,00 Kč 

  (0000,8115,000098030, 0000,0000000000000) + 13.675,00 Kč 

  (0000,8115,000098074, 0000,0000000000000) + 2.097,00 Kč 

  (0000,8115,000098193, 0000,0000000000000) + 36.704,58 Kč 

      

  
- zapojení úvěru (KB 460 mil. Kč) - dlouhodobé půjčené 
prostředky 

  

  (0000,8123,000000026,0020,0009963000000) + 208.118.909,88 Kč 

      

  - zapojení sociálního fondu   

  MD 236 0100   

  (0000,8115,000000020,0000,0000000000000) + 442.000,00 Kč 

      

ve výdajích - finanční vypořádání ze ZBÚ za rok 2020 

  
- dle přílohy č. 1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2020, 
která je nedílnou součástí usnesení 

  

  - finanční vypořádání ze ZBÚ + 302.133.824,66 Kč 

  - finanční vypořádání z úvěru + 208.118.909,88 Kč 

  - finanční vypořádání ze sociálního fondu + 442.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/3/Z 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  zapojení zůstatku ZBÚ   

  (0000,8115,000000120,0000,0000000000000) + 195.376.873,04 Kč 

  tvorba fondu rezerva rozvoje   

  (0000,8115,000000120,0000,0000000000000) + 140.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka 

  Hláska - expozice   

  - opravy a udržování   

  (3317,5171,000000120,0191,0007573000000) + 600.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  Infrastruktura místní správy   

  - zpracování dat (vratka nákladů na opravu serveru po havárii)   

  (6171,5168,000000120,0170,0007836000000) + 2.210.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO (vratka předfinancování programu COVID III)   

  (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) + 4.000.000,00 Kč 
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  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) + 15.493.792,04 Kč 

  rezerva FARO (vratka předfinancování programu COVID III)   

  (6409,5901,000000120,0020,0002996000000) + 1.000.000,00 Kč 

  krizová rezerva (pokračující pandemie)   

  (5213,5903,000000120,0020,0002989000000) + 2.000.000,00 Kč 

  Hasičský záchranný sbor MSK Opava   

  - investiční dotace   

  (5511,6339,000000120,0020,0000401000000) + 500.000,00 Kč 

  Zdravotnická záchranná služba   

  - investiční dotace   

  (3533,6359,000000120,0020,0000541000000) + 300.000,00 Kč 

  Slezská nemocnice v Opavě   

  - investiční dotace   

  (3522,6359,000000120,0020,0000402000000) + 800.000,00 Kč 

  TJ Sokol Opava   

  - investiční dotace   

  (3419,6322,000000120,0020,0000310000000) + 2.300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  projektové dokumentace (vratka předfinancování programu COVID III)   

  (6409,6121,000000120,0220,0000000000000) + 3.000.000,00 Kč 

  Veřejný prostor - mobilní veřejná WC   

  - stavby   

  (3639,6121,000000120,0220,0007485000000) + 1.500.000,00 Kč 

  
Fitness park v Městských sadech (rozšíření workoutového 
hřiště) 

  

  - stavba   

  (3429,6121,000000120,0220,0004112000000) + 1.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor dopravy 

  
MDPO - kompenzace ztráty z důvodu omezování MHD v období 
pandemie COVID-19 

  

  (2292,5193,000000120,0160,0001003000000) + 2.835.563,64 Kč 

  (2294,5193,000000120,0160,0001003000000) + 2.617.443,36 Kč 

  
MDPO - doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 
2020 

  

  (2292,5193,000000120,0160,0001003000000) + 133.089,32 Kč 

  (2294,5193,000000120,0160,0001003000000) + 122.851,68 Kč 

  
MDPO - kompenzace ztráty z provozování "Senior TAXI" za rok 
2020 

  

  (4359,5213,000000120,0160,0002391000000) + 94.133,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
dotace na poskytnutí sociálních a souvisejících služeb v roce 
2021 - Kongregace Dcer Božské lásky - navýšení kapacity 
denního stacionáře Domovinka 

  

  (4356,5223,000000120,0040,0000154000000) + 150.000,00 Kč 

  
Seniorcentrum Opava p.o. - investiční účelový příspěvek na 
provoz - výměna oken a zateplení - Penzion II 

  

  (4350,6351,000000120,0040,0001001000036) + 2.000.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  rezerva na jmenovité akce Technických služeb Opava   

  (6409,5901,000000120,0790,0004000000000) + 8.000.000,00 Kč 

      

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

  sportovní zařízení v majetku města   

  
- opravy a udržování (vratka předfinancování akce "Vyčištění melioračních 

žlabů ve Vávrovicích") 
  

  (3412,5171,000000120,0051,0000000000000) + 300.000,00 Kč 

  místní správa   

  - opravy a udržování (vratka předfinancování akce "Vyčištění melioračních 

žlabů ve Vávrovicích") 
  

  (6171,5171,000000120,0051,0000000000000) + 50.000,00 Kč 

  Oprava arkád v Dvořákových sadech   

  - opravy a udržování   

  (6402,5366,000000120,2051,0007484000000) + 2.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  projekt "RESOLVE"   

  - vypořádání projektu s MSK   

  (3636,xxxx,000000120,0140,0002421000000) + 70.000,00 Kč 

      

ve výdajích - samostatné oddělení hlavního architekta 

  ostatní územní příprava a urbanistické studie (vratka ze 

předfinancování dopravního modelu Mikrosimulace na ul. Těšínská) 
  

  (3635,6119,000000120,0080,0001039000000) +1.300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  omezení šíření jmelí bílého   

  - nákup služeb   

  (3745,5169,000000120,0130,0000000000000) + 500.000,00 Kč 

  náhradní výsadba rezerva (ořez pařezů, výsadba nové zeleně)   

  (3745,5901,000000120,0130,0002987000000) + 450.000,00 Kč 

  obnova zeleně (reinstalace, stabilizace korun stromů)   

  - nákup služeb   

  (3745,5169,000000120,0130,0001070000000) + 50.000,00 Kč   

 


