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Rozpočtové opatření č. 2022/1 

ve výdajích - odbor majetku města 

 oddělení správy a evidence budov  

 stroje, přístroje a zařízení  

 (3412,6122,00000000,0051,0001007770000) - 300.000,00 Kč 

 opravy   
 (3412,5171,00000000,0051,0001007770000) -3.594,00 Kč 

 dopravní prostředky - traktor, přívěs   
 (3412,6123,00000000,0051,0001007770000) + 303.594,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/2 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní přijaté vratky transferů - Seniorcentrum Opava 
projekt "Vybudování zázemí a pořízení vybavení nové 
prádelny v Seniorcentru Opava, p. o." 

  

  (6402,2229,000000359,0020,0000000000036) + 87.117,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 
obcemi - Seniorcentrum Opava - projekt "Vybudování 
zázemí a pořízení vybavení nové prádelny v Seniorcentru 
Opava p.o. 

  

  (6402,5366,000000359,0020,0001001000036) + 87.117,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/3 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + zákonných odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací (MMOPP00H24KZ) OPA-VZ-
13/2021 

  

82,38% (0000,4116,104513013,0020,0000000000082) + 24.714,00 Kč 

      17,62% (0000,4116,104113013,0020,0000000000082) + 5.286,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Podvihov 
 Veřejně prospěšné práce  

  platy zaměstnanců   

  (3639,5011,104513013,0820,0002520000000) +18.470,85 Kč 

  (3639,5011,104113013 ,0820,0002520000000) + 3.950,67 Kč 

  povinné pojistné na sociální zabezpečení   

  (3639,5031,104513013,0820,0002520000000) + 4.580,77 Kč 

  (3639,5031,104113013,0820,0002520000000) + 979,77 Kč 

  povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

  (3639,5032,104513013,0820,0002520000000) + 1.662,38 Kč 

  (3639,5032,104113013,0820,0002520000000) + 355,56 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/4 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 
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ostatní přijaté vratky transferů - Středisko volného 
času Projekt "Podpora okresních a krajských kol soutěží 

a přehlídek v zájmovém vzdělávání" 

  

  (6402,2229,000033166,0020,0000000000039) + 9.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů   

  
Středisko volného času - projekt "Podpora okresních a 

krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání" 
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 

  

  (6402,5364,000033166,0020,0001002000039) + 9.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/5 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů 
v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00HIKID) OPA-V-1/2021 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie 

  platy   

  (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč 

  sociální pojištění   

  (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/6 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů 
v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00IÁXZNV) OPA-V-47/2021 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 32.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  Veřejně prospěšné práce   

  platy   

  (3639,5011,000013101,0192,0002520000000) + 23.916,29 Kč 

  sociální pojištění   

  (3639,5031,000013101,0192,0002520000000) + 5.931,24 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3639,5032,000013101,0192,0002520000000) + 2.152,47 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/7 

v příjmech - - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  prodej mobilního telefonu   

  (3639,2310,000000000,0191,0009398000000) + 1.100,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  DDHM   
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  (6171,5137,00000000,0191,0000000000000) + 1.100,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/8 

v příjmech - - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  prodej mobilní navigace   

  (3639,2310,000000000,0191,0009398000000) + 2.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  DDHM   

  (6171,5137,00000000,0191,0002512000000) + 2.200,00 Kč 

 
 
 


