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Rozpočtové opatření č. 2022/58 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  plyn - dodatek ke smlouvě   

  bytové a nebytové hospodářství   

  (3613,5153,00000000,0051,0001035000000) + 70.000,00 Kč 

  (3612,5153,00000000,0051,0001035000000) + 40.000,00 Kč 

  (4359,5153,00000000,0051,0001035000000) + 20.000,00 Kč 

  sportovní zařízení   

  (3412,5153,00000000,0051,0000000000000) + 40.000,00 Kč 

  městská policie   

  (5311,5153,00000000,0051,0000000000000) + 50.000,00 Kč 

  Dům umění   

  (3322,5153,00000000,0051,0007814000000) + 70.000,00 Kč 

  Slezanka   

  (3613,5153,00000000,0051,0001046000000) + 90.000,00 Kč 

  nebytové hospodářství   

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

  místní správa   

  (6171,5153,00000000,0051,0000000000000) + 600.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  rezerva na dodávané energie   

  (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 1.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/59 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Oprava arkád v Dvořákových sadech   

  (3326,5171,00000000,0051,0007484000000)                 + 1.108.100,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.108.100,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/60 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  autoprovoz - PHM   

  (6171,5156,000000000,0191,0002512000000) - 25.503,00 Kč 

  autoprovoz - dopr. prostředky   

  (6171,6123,000000000,0191,0002512000000) + 25.503,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/61 

v příjmech - odbor majetku města 

  Pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 59.351,00 Kč 
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ve výdajích - městská policie 

  autoprovoz - opravy   

  (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 59.351,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/62 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  nebytové hospodářství   

  budovy, haly a stavby - markýza   
  (3613,6121,00000000,0051,0001035000000) + 64.965,00 Kč 

  opravy a udržování   

  (3613,5171,00000000,0051,0001035000000) - 64.965,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/63 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  finanční rezerva - pomoc Ukrajině   

  (6221,5901,000000120,0020,0002982000000) - 2.500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  bytové hospodářství   

  DAL 231 0000   

  opravy a udržování   

  (6221,5171,00000120,0051,0001035000000) + 2.350.000,00 Kč 

  nákup ostatních služeb   

  (6221,5169,00000120,0051,0001035000000) + 50.000,00 Kč 

  elektrická energie   

  (6221,5154,00000120,0051,0001035000000) + 100.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/64 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  PD trafostanice NN - náhradní ledová plocha   

  (3412,5169,000000000,0051,0007575000000) + 47.916,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 47.916,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/65 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Církevní ZŠ sv.Ludmily  - tepelná čerpadla včetně 
PD 

  

  (3113,6122,000000000,0051,0000000000000) + 1.936.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   
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  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.936.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/66 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Breda -  zajištění správy budovy   

  studená voda, stočné   

  (3322,5151,000000120,0051,0007472000000) + 50.000,00 Kč 

  elektrická energie   

  (3322,5154,000000120,0051,0007472000000) + 70.000,00 Kč 

  opravy a udržování   

  (3322,5171,000000120,0051,0007472000000) + 100.000,00 KČ 

  nákup ostatních služeb - revize   

  (3322,5169,000000120,0051,0007472000000) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení památkové péče 

  Breda - záchranné práce   

  (3322,5169,000000120,0082,0007472000000) + 190.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Breda - záchranné práce   

  (3322,5171,000000120,0220,0007472000000) - 560.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/67 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) - 600.000,00Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  rekreační oblast Stříbrné jezero - ponton + molo   

  (3429,6121,000000120,0051,0007471000000) + 600.000,00Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/68 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000022) + 88.978,14 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000022) + 1.512.628,28 Kč 

      

  Ostatní neinvestiční transfery ze SR   

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000022) + 108.911,62 Kč 

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000022) + 1.851.497,45 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  

ZŠ Otická - účelový investiční příspěvek na provoz - 
projekt "Modernizace a vybavení učebny 
přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ 
Opava, Otická 18" 

  

  (3113,6356,107117968,0030,0001001000022) + 88.978,14 Kč 
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  (3113,6356,107517969,0030,0001001000022) + 1.512.628,28 Kč 

      

  

ZŠ Otická - účelový neinvestiční příspěvek na provoz 
- projekt "Modernizace a vybavení učebny 
přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ 
Opava, Otická 18" 

  

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000022) + 108.911,62 Kč 

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000022) + 1.851.497,45 Kč 

      

  
ZŠ Otická - 10% podíl zřizovatele na projektu (viz 
výše) 

  

  - účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000022) + 217.823,23 Kč 

  - účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001001000022) + 177.956,27 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0000,0002996000000)  - 395.779,50 Kč 

 
 
 
 
 
 


