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Rozpočtové opatření č. 2022/312 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  samostatná přípojka NN pro náhradní ledovou 
plochu v areálu SFC 

  

  (3412,6121,00000000,0051,0007457000000) + 38.285,00 Kč 

  koupalistě-DDHM   

  (3412,5137,00000000,0051,0001102000000) - 38.285,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/313 

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 

  Mobilní veřejná WC   

  (3429,6121,000000120,00220,0007485000000) - 1.604.884,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku odd. správy a evidence budov 

  Rekreační oblast Stříbrné jezero ponton + molo   

  (3429,6121,000000120,0051,0007471000000) + 65.605,00 Kč 

  Přípojky pro WC – Stříbrné jezero   

  (3429,6121,000000120,0051,0007649000000) + 983.378,90 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města 

  Dlážděné plochy pro kontejnery – Stříbrné jezero   

  (3429,6121,000000120,0050,0007649000000) + 85.674,70 Kč 

  Chráničky pro kamerový systém – Stříbrné jezero   

  (3429,6122,000000120,0050,0007649000000) + 470.225,40 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/314 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO (plyn)   

  (6409,5153,000000120,0020,0002996000000) - 535.729,00 Kč 

  rezerva FaRO (el.energie)   

  (6409,5154,000000000,0020,0002996000000) - 2.464.271,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  autoprovoz - dopravní prostředky   

  (6112,6123,0000000120,0191,0002512000000) + 535.729,00 Kč 

  (6112,6123,0000000000,0191,0002512000000) + 2.464.271,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/315 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  
Projekt „Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. 
etapa v RMO 20. 7. 2022 č. usn. 4771/114/RM/22 1 k) byly 

předfinancovány výdaje na projekt s účelovým znakem 

  

  (0000,4216,000014990,0020,0002374000000) + 550.000,00 Kč 

   

ve výdajích – městská policie   
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Městský kamerový systém – stroje, přístroje, zařízení 
(kamery) 

  

  (5311,6122,000000000,0110,0001047000000) + 264.000,00 Kč 

  
Městský kamerový systém – budovy, haly a stavby 
(optický kabel) 

  

  (5311,6121,000000000,0110,0001047000000) + 231.110,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků 

  stroje, přístroje, zařízení (stožár pro kamery)   

  (3631,6121,000000000,0050,0000000000000) + 54.890,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/316 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový   

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 13.346.933,13 Kč 

      

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic   

  Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace   

  13. žádost o platbu   

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000) - 8.522.198,22 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 8.522.198,22 Kč 

  (2321,6122,000000027,0220,0007509000000) - 4.824.734,91 Kč 

  (2321,6122,000090992,0220,0007509000000) + 4.824.734,91 Kč 

      

ve financování – odbor finanční a rozpočtový   

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

  

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 13.346.933,13 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/317 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový   

  investiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4222,000000201,0020,0007574000000) + 10.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic   

  Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice   

  (5512,6121,000000201,0220,0007574000000) + 10.000.000,00 Kč 

  (5512,6121,000000027,0220,0007574000000) - 10.000.000,00 Kč 

      

ve financování – odbor finanční a rozpočtový   

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

  

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 10.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/318 

v příjmech – MČ Malé Hoštice 

  Poplatek ze psů   

  (0000,1341,000000000,0810,0009042000000) + 31.459,00 Kč 
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  Fakturované příjmy   

  (3349,2111,000000000,0810,0009453000000) + 490,00 Kč 

  Prodej občerstvení   

  (3399,2112,000000000,0810,0009371000000) + 28.500,00 Kč 

  Pronájmy pozemků   

  (3639,2131,000000000,0810,0009050000000) + 71.853,47 Kč 

  Pronájmy budov   

  (3613,2131,000000000,0810,0009047000000) + 7.260,00 Kč 

  Krátkodobý pronájem   

  (3392,2132,000000000,0810,0009341000000) + 19.180,00 Kč 

  Vratka dotace   

  (3419,2229,000000000,0810,0000000000000) + 39.553,91 Kč 

  Vratka za energie   

  (6171,2324,000000000,0810,0000000000000) + 12.973,73 Kč 

  (3412,2324,000000000,0810,0001008000000) + 142.822,37 Kč 

  (5512,2324,000000000,0810,0002530000000) + 6.504,31 Kč 

  (3319,2324,000000000,0810,0007652000000) + 831,33 Kč 

  (3421,2324,000000000,0810,0007680000000) + 6.150,14 Kč 

      

ve výdajích – MČ Malé Hoštice 

  Garáž MČ   

  (3613,6121,000000000,0810,0000000000000) + 250.902,71 Kč 

  Platy zaměstnanců   

  (6171,5011,000000000,0810,0000000000000) + 100.000,00 Kč 

  rezerva   

  (6409,5901,000000000,0810,0000000000000) + 16.675,55 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/319 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 4.171.000,00 Kč 

ve výdajích – odbor majetku, TSO 

  Sportoviště v majetku obce   

  (3412,5169,000000020,0790,0001102000000) + 1.694.000,00 Kč 

  (3412,5171,000000020,0790,0001102000000) + 380.000,00 Kč 

  Údržba obsluhovaného majetku   

  (3639,5171,000000020,0790,0001099000000) + 1.697.000,00 Kč 

  Zimní údržba komunikací   

  (2212,5169,000000020,0790,0002535000000) + 400.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/320 

ve výdajích – odbor životního prostředí 

  Ostatní osobní výdaje   

  (3792,5021,000000000,0130,0001076000000) - 5.500,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor informatiky 

  Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 5.500,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/321 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   

  (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 37.200,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města 

  oprava městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 37.200,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/322 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4116,000034070,0020,0000000000034) + 279.000,00 Kč 

      

ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury 

  Slezské divadlo Opava – dotace na realizaci projektu 
„Let´s sing Oratorio Music" 

  

  (3311,5336,000034070,0121,0001002000034) + 279.000,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/323 

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování 

  rezerva – participativní rozpočet   

  (3900,5901,000000000,0140,0000000000000) - 35.000,00 Kč 

   

ve výdajích – odbor majetku odd. správy a evidence budov 

  Celoroční WC v Městských sadech       

  (3412,5169,000000000,0051,0001007770000)   + 35.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/324 

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování 

  rezerva – participativní rozpočet   

  (3900,5901,000000000,0140,0000000000000) - 1.300.000,00 Kč 

   

ve výdajích – odbor majetku, TSO 

  JA TS – Paravánová zástěna kontejnerového stání 
ul. Jiráskova 

  

  (3722,6121,000000000,0790,0004346000000)  + 50.000,00 Kč 

  JA TS – Integrační hřiště Dostojevského    

   (3421,6121,000000000,0790,0004347000000) + 400.000,00 Kč 

  JA TS – Bezpečné zastávky    

  (2221,5169,000000000,0790,0004348000000) + 100.000,00 Kč 

  JA TS – Alpský potok na Ptačím vrchu     

  (3745,6121,000000000,0790,0004349000000) + 400.000,00 Kč 

   JA TS – Outdoorové hřiště pod ZŠ Vrchní    

   (3421,6121,000000000,0790,0004350000000) + 350.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/325 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000016) + 567.858,95 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000016) + 172.167,05 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  MŠ Havlíčkova – účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000016) + 567.858,95 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000016) + 172.167,05 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/326 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000001) + 342.769,88 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000001) + 103.923,12 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  MŠ Heydukova – účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000001) + 342.769,88 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000001) + 103.923,12 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/327 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000006) + 397.015,39 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000006) + 120.369,61 Kč 

    
 

ve výdajích – odbor školství 
  MŠ Srdíčko, Zborovská – účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000006) + 397.015,39 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000006) + 120.369,61 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/328 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   
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  (0000,4116,143533092,0020,0000000000012) + 812.101,85 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000012) + 246.218,15 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  MŠ 17. listopadu – účelový neinvestiční příspěvek 

na provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000012) + 812.101,85 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000012) + 246.218,15 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/329 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000004) + 526.893,97 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000004) + 159.747,03 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  MŠ Riegrova – účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000004) + 526.893,97 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000004) + 159.747,03 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/330 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000009) + 777.056,21 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000009) + 235.592,79 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  MŠ Šrámkova – účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000009) + 777.056,21 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000009) + 235.592,79 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/331 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000032) + 2.128.867,54 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000032) + 645.443,46 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
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  ZŠ Srámkova – účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz – projekt J. A. Komenský 

  

  (3113,5336,143533092,0030,0001002000032) + 2.128.867,54 Kč 

  (3113,5336,143133092,0030,0001002000032) + 645.443,46 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/332 

ve výdajích - odbor školství  

  ZŠ Vrchní - výměna osvětlení   

  neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,000000000,0030,0001000000025) - 251.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství  

  investiční příspěvek   

  (3113,6351,000000000,0030,0001001000025) + 251.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/333 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000023) + 1.620.265,67 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000023) + 491.242,33 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  ZŠ I. Hurníka – účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3113,5336,143533092,0030,0001002000023) + 1.620.265,67 Kč 

  (3113,5336,143133092,0030,0001002000023) + 491.242,33 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/334 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Ochranova - rekonstrukce cvičné kuchyňky   

  investiční příspěvek   

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000023) + 641.432,19 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 641.432,19 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/33 

ve výdajích – odbor životního prostředí 

  Adaptační strategie   

  (3719,5169,000000000,0130,0002831000000) - 81.350,00 Kč 

  
kontejnery na bioodpad, kamery – služby 
elektronických komunikaci 

  

  (3722,5162,000000000,0130,0000000000000) - 14.612,00 Kč 
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  kontejnery na bioodpad, kamery – stroje, přístroje, 
zařízení 

  

  (3722,6122,000000000,0130,0000000000000)   - 27.498,00 Kč 

  environmentální výchova a vzdělávání   

  (3792,5169,000000000,0130,0001076000000)  - 18.443,00 Kč 

  biologická ochrana města   

  (3741,5169,000000000,0130,0002522000000) - 146.797,00 Kč  

  sběr a svoz komunálních odpadů   

  (3725,5139,000000000,0130,0001075000000) + 288.700,00 Kč 

 
 
 


