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Rozpočtové opatření č. 2022/266 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000092501,0020,0007559000000) + 3.791.862,80 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava-Kylešovice IV. etapa   

  stavby   

  (2219,6121,000092501,0220,0007559000000) + 3.791.862,80 Kč 

  (2219,6121,000000000,0220,0007559000000) - 3.791.862,80 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 3.791.862,80 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/267   

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování   

  příprava projektových žádostí   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 250.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a ev. budov   

  Fotovoltaika I - využívání obnovitelných zdrojů   

  budovy, haly, stavby   

  (2115,6121,000000000,0051,0002575000000) + 250.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/268   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic   

  ZŠ Komárov - rekonstrukce - vybavení (ca)   

  (úprava položky)   

  (3113,5137,000000020,0220,0007665000000) - 34.303,50 Kč 

  (3113,6122,000000020,0220,000766500000) + 34.303,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/269 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 7.657.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  
Sběr a svoz komunálního odpadu - nebezpečný 
odpad 

  

  (3721,5169,000000000,0130,0001075000000) - 128.000,00 Kč 

  Sběr a svoz komunálního odpadu - služby   

  (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 7.615.000,00 Kč 

  Sběr a svoz komunálního odpadu - poplatky   

  (3722,5365,000000000,0130,0001075000000) + 170.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/270 

v příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  prodej automobilu   

  (6171,3113,000000000,0191,0009398000000) + 37.100,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  autoprovoz - opravy a udržování   

  (6171,5171,000000000,0191,00002512000000) + 37.100,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/271 

v příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  prodej mobilního telefonu   

  (6112,2310,000000000,0191,0009398000000) + 9.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  zastupitelé - DHDM   

  (6112,5137,000000000,0191,00000000000000) + 9.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/272 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO     

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)   - 200.000,00 Kč 

        

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  akce města     

  služby     

  (3399,5169,000000000,0120,0001056000000)   + 50.000,00 Kč 

  pohoštění     

  (3399,5175,000000000,0120,0001056000000)   + 130.000,00 Kč 

  nájemné     

  (3399,5164,000000000,0120,0001056000000)   + 20.000,00 Kč 

 
 
 
 


