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Rozpočtové opatření č. 2022/175 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  plyn - dodatek ke smlouvě   

  bytové a nebytové hospodářství   

  (4359,5153,00000000,0051,0001035000000) + 30.000,00 Kč 

  sportovní zařízení   

  (3412,5153,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč 

  městská policie   

  (5311,5153,00000000,0051,0000000000000) + 120.000,00 Kč 

  Dům umění   

  (3322,5153,00000000,0051,0007814000000) + 160.000,00 Kč 

  Slezanka   

  (3613,5153,00000000,0051,0001046000000) + 175.000,00 Kč 

  nebytové hospodářství   

  (3613,5153,00000000,0051,0000000000000) + 20.000,00 Kč 

  místní správa   

  (6171,5153,00000000,0051,0000000000000) + 1.300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  rezerva na dodávané energie   

  (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 1.905.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/176 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
příjem z uzavřeného účtu sdružených prostředků na 
akci "Cyklistická stezka Hradec n/Moravicí - Branka 
u Opavy - Otice - Opava" 

  

  (2219,2329,000000000,0020,0000000000000) + 102.688,63 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  neplánované platby   

  - nákup služeb   

  (3639,5169,000000000,0050,0001029000000) + 45.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 57.188,63 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/177 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000014004,0020,0002450000000) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  zajištění akceschopnosti JSDH Opava Kylešovice   

  - ostatní osobní výdaje   

  (5512,5021,000014004,0192,0002450000000) + 150.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/178 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní 
správy SR 

  

  Kompenzační bonus pro rok 2022 (COVID)   

  (0000,4111,000098043,0020,0000000000000) + 141.897,86 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 141.897,86 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/179 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029031,0020,0000000000037) + 870.841,00 Kč 

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 117.504,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - obnova, zajištění a výchova 
lesních porostů do 40 let věku - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz 

  

  - umělá obnova sadbou první   

  (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 220.044,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou opakovaná   

  (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 70.377,00 Kč 

  - zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě   

  (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 309.400,00 Kč 

  - výchova lesních porostů do 40 let věku   

  (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 79.020,00 Kč 

  - zřizování nových oplocenek   

  (1039,5331,000029031,0050,0001002000037) + 192.000,00 Kč 

  
Městské lesy Opava - ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lesích - účelový 
neinvestiční příspěvek na provoz 

  

  - soustřeďování dříví koněm v lese   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 100.224,00 Kč 

  - štěpkování nebo drcení klestu   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 17.280,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/180 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 6.210.226,03 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace   

  8. žádost o platbu   

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 6.210.226,03 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 6.210.226,03 Kč 
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ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  Úvěr dlouhodobý KB (400. mil. Kč) - mimořádná splátka   

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 6.210.226,03 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/181 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0002573000000) + 500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  
Dopravní model - mikroskopická simulace na ul. 
Těšínská v Opavě 

  

  - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku   

  (2219,6119,000000020,0080,0002573000000) - 982.520,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (2219,5169,000000201,0080,0002573000000) + 500.000,00 Kč 

  (2219,5169,000000020,0080,0002573000000) + 482.520,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/182 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  fotbalové hřiště Minerva osazení zavlažovací 
nádoby 

  

  (3412,6121,00000000,0051,0001104770000) + 98.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 98.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/183 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  JSDH - DHDM   

  (5512,5137,000000000,0193,0002530000000) + 5.600,00 Kč 

      

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  přijaté náhrady od pojišťovny   

  (5512,2324,000000000,0193,0009167000000) + 5.600,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/184 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 5.000.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  bezdrátový místní inf. systém + povodňový plán 
(SMO+MČ) 

  

  (5212,5901,000000000,0193,0002459000000) + 5.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/185 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov - budovy, haly 
a stavby 

  

  (3111,6121,000000020,0220,0007625000000) - 475.300,10 Kč 

  MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov -stroje, 
přístroje a zařízení 

  

  (3111,6122,000000020,0220,0007625000000) + 253.305,03 Kč 

  
MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov - drobný 
dlouhodobý hmotný majetek 

  

  (3111,5137,000000020,0220,0007625000000) + 221.995,07 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/186 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 163.180,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor majetku města 

  Zahrádkářská osada Otická - oprava komunikace   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 163.180,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/187 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Obecně prospěšné práce   

  (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 28.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  platy   

  (3639,5011,000000000,0192,0002520000000) + 20.926,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (3639,5031,000000000,0192,0002520000000) + 5.190,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3639,5032,000000000,0192,0002520000000) + 1.884,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/188 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  revize a posouzení stavu veřejného osvětlení   

  (3631,5169,00000000,0051,0000000000000) + 36.300,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 36.300,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/189 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  oprava kanalizace   

  (2321,5171,00000000,0051,0001046000000) + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/190 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 846.032,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
JA TS - kotelna budovy komunikací v areálu TSO - 
výměna plynového kotle 

  

  (3639,6122,000000000,0790,0004342000000) + 846.032,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/191 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 822.393,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
JA TS - kotelna budovy autodílny v areálu TSO - 
výměna plynového kotle 

  

  (3639,6122,000000000,0790,0004341000000) + 822.393,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/192 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  měsíčník Hláska   

  (3349,5139,000000000,0120,0001057000000) + 100.000,00 Kč 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,020,0002996000000) - 100.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/193 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů 
v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00MPCZO) 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 49.500,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 
  platy   
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  (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 36.995,51 Kč 

  sociální pojištění   

  (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 9.174,89 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 3.329,60 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/194 

ve výdajích - odbor školství 

  
neinvestiční účelový příspěvek na provoz SVČ na 
uspořádání koncertu souboru Musica pro Sancta 
Cecilia 

  

  (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 25.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 25.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/195 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  vybavení městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) - 10.489,02 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku   

  oprava městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 10.489,02 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/196 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.110.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  Parkovací dům Skladištní - materiál   

  (2219,5139,000000000,0790,0007570000000) + 35.000,00 Kč 

  Parkovací dům Skladištní - voda   

  (2219,5151,000000000,0790,0007570000000) + 15.000,00 Kč 

  Parkovací dům Skladištní - elektřina   

  (2219,5154,000000000,0790,0007570000000) + 170.000,00 Kč 

  Parkovací dům Skladištní - služby   

  (2219,5169,000000000,0790,0007570000000) + 840.000,00 Kč 

  Parkovací dům Skladištní - opravy a udržování   

  (2219,5171,000000000,0790,0007570000000) + 50.000,00 Kč 

 


