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Rozpočtové opatření č. 2022/197 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy   

  kontejnery na mobilní zeleň sml.MMOPP00MPAPG   

  (3745,6122,060590500,0130,0002369260000) + 661.294,24 Kč 

  (3745,6122,060190503,0130,0002369260000) + 116.698,98 Kč 

  (3745,6122,060100000,0130,0002369260000) + 102.886,78 Kč 

  výsadba trvalek   

  (3745,5169,060590003,0130,0002369260000) + 55.327,31 Kč 

  (3745,5169,060190006,0130,0002369260000) + 9.763,64 Kč 

  (3745,5169,060100000,0130,0002369260000) + 8.608,04 Kč 

  následná péče   

  (3745,5169,000000000,0130,0002369260000) + 43.560,90 Kč 

  rezerva na spolufinancování projektu   

  (3745,5901,000000000,0130,0000000000000) - 155.055,72 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy   

   rezerva investičních výdajů   

  (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 716.621,55 Kč 

  (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 126.462,62 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/198 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  sportovní zařízení Krnovská   

  (3412,5154,00000000,0051,0000000000000) + 10.000,00 Kč 

  sportovní zařízení HALA   

  (3412,5154,00000000,0051,0001006760000) + 800.000,00 Kč 

  sportovní zařízení Hřiště Kylešovice   

  (3412,5154,00000000,0051,0007606000000) + 80.000,00 Kč 

  městská policie   

  (5311,5154,00000000,0051,0000000000000) + 150.000,00 Kč 

  Dům umění   

  (3322,5154,00000000,0051,0007814000000) + 150.000,00 Kč 

  Slezanka   

  (3613,5154,00000000,0051,0001046000000) + 250.000,00 Kč 

  nebytové hospodářství   

  (3613,5154,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč 

  místní správa   

  (6171,5154,00000000,0051,0000000000000) + 500.000,00 Kč 

  Parkovací dům Skladištní   

  (2219,5154,00000000,0051,0007570000000) + 170.000,00 Kč 

  TSO - usn.č. 196 ze dne 10.8.2022   

  Parkovací dům Skladištní   

  (2219,5154,00000000,0790,0007570000000) - 170.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva na dodávané energie   

  (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 1.440.000,00 Kč 

      

v příjmech - odbor majetku města 

  služby - HALA Opava   

  (3412,2111,000000000,0051,0009172000000) + 600.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/199 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Inline areál-vybudování zázemí   

  budovy, haly a stavby   

  (3412,6121,00000120,0051,0007510000000) + 2.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000120,0020,0002993000000) - 2.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/200 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  JA TS - veřejné osvětlení ul. Polní - Ovocná   

  (3631,6121,000000020,0790,0004243000000) - 101.603,29 Kč 

  JA TS - Horní nám. před Baťou - oprava komunikace 
(odvodové žlaby) 

  

  (2212,5171,000000020,0790,0004224000000) - 227.978,00 Kč 

  
JA TS - Fontána (koule) oprava izolace protékající 
vany + zádlažba 

  

  (3639,5171,000000020,0790,0004295000000) - 188.908,71 Kč 

  
JA TS - Městský hřbitov - zádlažba z mlatových 
chodníků za žulové kostky 

  

  (3632,6121,000000020,0790,0004321000000) + 518.490,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/201 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  útulek pro psy - opravy a udržování   

  (1014,5171,000000020,0130,0002524000000)  - 105.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, odd. správy a evidence budov 

  
projekt energeticky úsporná opatření v městském 
útulku 

  

  (2115,5166,000000020,0051,0002524000000) + 105.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/202 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 116.160,00 Kč 
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ve výdajích - odbor majetku 

  znalecké posudky   

  (3639,5166,000000000,0050,0002525000000) + 116.160,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/203 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 9.822.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční 
příspěvek na vlastní uměleckou činnost v roce 2022 
- podpora profesionálních divadel, profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů 

  

  (3311,5336,000034352,0121,0001002000034) + 9.822.000,00 Kč 

 
 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/204 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000333,0020,0000000000023) + 96.300,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Ochranova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Neztraťme se v krizové situaci" 

  

  (3113,5336,000000333,0030,0001002000023) + 62.300,00 Kč 

  
ZŠ Ochranova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Konflikt - koření života" 

  

  (3113,5336,000000333,0030,0001002000023) + 34.000,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/205 

ve výdajích - odbor školství  

  ZŠ Vrchní   

  Oprava vchodových dveří do budovy ŠD   

  investiční příspěvek   

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000025) + 85.000,00 Kč 

  Vodní audit - zpracování   

  účelový neinvestiční příspěvek   

  (3113,5331,000000006,0030,0001002000025) + 13.310,00 Kč 

  Vodní audit - dodávka a montáž šetřičů vody   

  investiční příspěvek   

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000025) + 78.600,00 Kč 

  Vodní audit - dodávka a montáž systému Voda 
Online 

  

  účelový neinvestiční příspěvek   

  (3113,5331,000000006,0030,0001002000025) + 44.000,00 Kč 
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ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) 
  

+ 220.910,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/206 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Krnovská - sociální zařízení dívek   

  ZŠ Mařádkova investiční příspěvek   

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000020) + 546.796,19 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 546.796,19 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/207 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000033166,0020,0000000000039) + 206.900,00 Kč 

      

Ve výdajích - odbor školství 

  

Středisko volného času - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "úhrada nákladů, které 
souvisí s organizací okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
vyhlášených pro rok 2022" 

  

  (3233,5336,000033166,0030,0001002000039) + 206.900,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/208 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu   

  (6221,5811,000000900,0020,0002982000000) + 2.328.550,00 Kč 

  Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   

  (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 43.400,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového 

  Kompenzace nákladů za zajištění nouzového 
ubytování určeného pro osoby prchající z území státu 
Ukrajina (dle seznamu v příloze) za měsíc červen 

  

  fyzickým osobám (OSVČ)   

  (6221,5212,000000900,0193,0002982000000) + 190.250,00 Kč 

  právnickým osobám (s.r.o., a.s.)   

  (6221,5213,000000900,0193,0002982000000) + 1.796.750,00Kč 

  obcím   

  (6221,5321,000000900,0193,0002982000000) + 178.800,00 Kč 

  církvím a náboženským společnostem   

  (6221,5223,000000900,0193,0002982000000) + 162.750,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 
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  oprava městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 43.400,00 Kč 

 
 
 
 


