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Rozpočtové opatření č. 2022/124 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  MD 231 0000   

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000672,0020,0002365000000) + 38.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora 

  
projekt "Rozvoj služeb Turistického informačního 
centra v Opavě 2022" 

  

  programové vybavení (předfinancováno)   

  (2143,5172,000000000,0120,0002365000000) - 36.000,00 Kč 

  programové vybavení - kryto dotací MSK   

  (2143,5172,000000672,0120,0002365000000) + 36.000,00 Kč 

  nákup DHDM (předfinancováno)   

  (2143,5137,000000000,0120,0002365000000) - 20.000,00 Kč 

  nákup DHDM - kryto dotací MSK   

  (2143,5137,000000672,0120,0002365000000) + 20.000,00 Kč 

  nákup služeb (předfinancováno)   

  (2143,5169,000000000,0120,0002365000000) - 25.000,00 Kč 

  zpracování dat a služby související s IT - podíl MSK   

  (2143,5168,000000672,0120,0002365000000) + 20.000,00 Kč 

  zpracování dat a služby související s IT -podíl SMO   

  (2143,5168,000000000,0120,0002365000000) + 5.000,00 Kč 

      

  Rozvoj služeb TIC   

  nákup služeb   

  (2143,5169,000000000,0120,0001042000000) + 38.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/125 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  posílení akceschopnosti JSDH   

  - ostatní osobní výdaje   

  (5512,5021,000000211,0192,0002450000000) + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/126 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  1. splátka   

  (0000,4213,000091628,0020,0007491000000)                               + 617.733,33 Kč 

  2. splátka   

  (0000,4213,000091628,0020,0007491000000) + 1.030.074,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 



Rozpočtová opatření SMO 2022 schválená RMO dne 22.06.2022 
 

2 
 

  
Společná stezka pro chodce a cyklisty - MČ Malé 
Hoštice 

  

  stavby   

  (2219,6121,000091628,0220,0007491000000) + 1.647.807,33 Kč 

  (2219,6121,000000020,0220,0007491000000) - 1.647.807,33 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 1.647.807,33 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/127 

ve výdajích - odbor školství 

  BESIP - nákup ostatních služeb   

  (2223,5169,00000000,0030,0001078000000) - 75.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Malé Hoštice 

  ostatní osobní výdaje - správci dětského dopravního 
hřiště 

  

  (3421,5021,00000000,0810,0007680000000) + 75.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/128 

ve výdajích - Kancelář primátora 

  rozvoj služeb TIC - nákup knih   

  (2143,5138,000000000,0120,0001042000000) - 2.400,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Suché Lazce 

  nákup knih   

  (3399,5138,000000000,0830,0000000000000) + 2.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/129 

ve výdajích - Kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 

  autoprovoz - opravy a udržování   

  (6171,5171,000000000,0191,0002512000000) + 10.907,00 Kč 

      

v příjmech - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 

  pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0191,0009282000000) + 10.907,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/130 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 180.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  Volby do zastupitelstev obcí 2022   

  nájemné   

  (6115,5164,000098187,0191,0000000000000) + 25.000,00 Kč 
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  materiál   

  (6115,5139,000098187,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč 

  služby   

  (6115,5169,000098187,0191,0000000000000) + 140.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/131 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + rekonstrukce - 
PD (úprava položky) 

  

  (3113,5169,000000020,0220,00074980000000) - 114.647,50 Kč 

  (3113,6121,000000020,0220,00074980000000) + 114.647,50 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/132 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní   

  (2212,6121,000000026,0220,0007570000000) - 283.636,47 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)   

 (0000,8123,000000026,0020,0009963000000) - 283.636,47 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/133 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
Přestupní terminál Opava východ -  ul. Skladištní 
(následná údržba sadových úprav) 

  

  (3745,5169,000000000,0220,0007570000000) + 283.636,47 Kč 

  Inline areál   

  (3412,6121,000000000,0220,0007510000000) - 283.636,47 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2022/134 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní 
(úprava položek) 

  

  (2212,6121,000000026,0220,0007570000000) - 48.477,68 Kč 

  (2212,5137,000000026,0220,0007570000000) + 48.477,68 Kč 

  (2212,6121,000000020,0220,0007570000000) - 6.378,76 Kč 

  (2212,5137,000000020,0220,0007570000000) + 6.378,76 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/135 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 30.250,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  
právní služby - analýza právních kroků Státního 
pozemkového fondu - IBV Stromovka 

  

  (3639,5166,000000000,0050,0002525000000) +30.250,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/136 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice   

  (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 64.541,00 Kč 

      

  JA TS - Hřiště pro jaktařské děti (oplocení)   

  (3421,6121,000000020,0790,0004300000000) + 64.541,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/137 

ve výdajích - odbor školství 

  Oprava prasklého odpadního potrubí v budově 
Mařádkova 9/kotelna 

  

  investiční příspěvek   

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000020) + 81.844,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 81.844,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/138 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  MD 231 0000   

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000004428,0020,0002449000000) + 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  projekt "Podpora terénní práce 2022"   

  platy zaměstnanců   

  (4342,5011,000000000,0040,0002449000000) - 223.880,00 Kč 

  (4342,5011,000004428,0040,0002449000000) + 223.880,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (4342,5031,000000000,0040,0002449000000) - 55.971,00 Kč 

  (4342,5031,000004428,0040,0002449000000) + 55.971,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4342,5032,000000000,0040,0002449000000) - 20.149,00 Kč 

  (4342,5032,000004428,0040,0002449000000) + 20.149,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 300.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/139 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000900,0020,0002982000000 + 3.236.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového 
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  Kompenzace nákladů za zajištění nouzového 
ubytování určeného pro osoby prchající z území 
státu Ukrajina (dle seznamu v příloze) za měsíc 
březen, duben a květen 

  

  fyzickým osobám (OSVČ)   

  (6221,5212,000000900,0193,0002982000000) + 476.500,00 Kč 

  právnickým osobám (s.r.o., a.s.)   

  (6221,5213,000000900,0193,0002982000000) + 2.084.200,00Kč 

  obcím   

  (6221,5321,000000900,0193,0002982000000) + 126.000,00 Kč 

  církvím a náboženským společnostem   

  (6221,5223,000000900,0193,0002982000000) + 522.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  vybavení městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) + 21.000,00 Kč 

  evakuační centrum SMO, Krnovská - drobný materiál   

  (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) + 6.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/140 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 8.058.706,52 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace   

  8. žádost o platbu   

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 8.058.706,52 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 8.058.706,52 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

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

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 8.058.706,52 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/141 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Arkády Dvořákovy sady, Ptačí vrch přípojné body 
NN 

  

  (3745,5169,00000000,0051,0000000000000) + 71.190,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 71.190,00 Kč 

 
 
 


