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Rozpočtové opatření č. 2022/252 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)    

  (0000,8123,00000027,0020,0009962000000) + 3.896.478,35 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
platby daní a poplatků - DPH - 100% nárok na 
odpočet 

  

  (6399,5362,00000000,0020,0001112000000)   - 818.260,45 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

   Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace     

 (2321,6121,00000027,0220,0007509000000)  +  3.896.478,35 Kč 

 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace     

 (2321,6121,00000000,0220,0007509000000)    +  818.260,45 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/253 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
investiční přijaté transfery ze státních fondů 
3. splátka 

  

  (0000,4213,000091628,0020,0007491000000) + 1.312.251,38 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
Společná stezka pro chodce a cyklisty - MČ Malé 
Hoštice 

  

  stavby   

  (2219,6121,000091628,0220,0007491000000) + 1.312.251,38 Kč 

  (2219,6121,000000020,0220,0007491000000) - 1.312.251,38 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 1.312.251,38 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/254   

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový   

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 12.880.566,46 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic   

  
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 11. 
žádost o platbu 

  

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000) - 11.015.936,34 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 11.015.936,34 Kč 

  (2321,6122,000000027,0220,0007509000000) - 1.864.630,12 Kč 

  (2321,6122,000090992,0220,0007509000000) + 1.864.630,12 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový   

  
Úvěr dlouhodobý KB (400 mil. Kč) - mimořádná 
splátka 
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  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 12.880.566,46 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/255   
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový   

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000161,0020,0001003000000) + 1.071.395,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor dopravy   

  
Městský dopravní podnik Opava - dopravní 
obslužnost příměstských oblastí - 2. platba 

  

  (2292,5213,000000161,0160,0001003000000) + 1.071.395,00 Kč 

  (2292,5213,000000000,0160,0001003000000) - 1.071.395,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   

  rezerva FARO   

  (2292,5901,000000000,0020,0002996000000) + 1.071.395,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/256   

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový   

  neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4113,000090002,0020,0002368000000) + 134.992,50 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové   

  Akční plán k ochraně ovzduší   

  platy zaměstnanců   

  (3719,5011,000090002,0192,0002368000000) + 100.891,30 Kč 

  povinné pojistné na sociální zabezpečení   

  (3719,5031,000090002,0192,0002368000000) + 25.021,00 Kč 

  povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

  (3719,5032,000090002,0192,0002368000000) + 9.080,20 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/257   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic   

  ZŠ Komárov - rekonstrukce    

  (3113,6121,00000020,0220,0007665000000) - 1.988.368,80 Kč 

  (3113,6122,00000020,0220,0007665000000) + 1.988.368,80 Kč 

  ZŠ Komárov - rekonstrukce - vybavení   

  (3113,6121,00000020,0220,0007665000000) - 2.780.361,47 Kč 

  (3113,6122,00000020,0220,0007665000000) + 2.667.127,25 Kč 

  (3113,5137,00000020,0220,0007665000000) + 113.234,22 Kč 

  Opava - telematika    

  (2212,6121,00000020,0220,0007527000000) - 50.804,00 Kč 

  Inline areál   

  (3745,5169,00000020,0220,0007510000000) + 50.804,00 Kč 

  MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov   

  (3111,6121,00000020,0220,0007625000000) - 228.085,00 Kč 

  (3111,6122,00000020,0220,0007625000000) + 228.085,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/258 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Diagnostika stavby a posouzení statiky Městské 
lázně 

  

  (3412,5169,000000000,0051,0001102000000) + 423.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 423.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/259 

ve výdajích - odbor školství 

  akce odboru - SCIO testy žáků   

  (3119,5169,00000000,0030,0002504000000) + 17.861,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva - FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 17.861,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č.  2022/260 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  kulturní předměty   

  (3639,6127,000000000,0191,0000000000000) + 1.600,00 Kč 

  opravy a udržování   

  (3639,5171,000000000,0191,0000000000000) - 1.000,00 Kč 

  elektronické služby   

  (3639,5162,000000000,0191,0000000000000) - 600,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/261 

ve výdajích - odbor majetku města 

  nadlimitní věcná břemena   

  (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 113.149,00 Kč 

  opravy a udržování   

  (2219,5171,000000000,0050,0000000000000) + 113.149,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/262 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  úspora energie - teplotní čidla   

  (2115,6122,000000020,0051,0002447000000) + 400.000,00 Kč 

      
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 400.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/263 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ 17. listopadu - rekonstrukce umýváren 
investiční příspěvek 

  

  (3111,6351,000000006,0030,0001001000012) + 360.499,20 Kč 

      
ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000)   + 360.499,20 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/264 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Heydukova   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000001) + 179.045,00 Kč 

  MŠ Riegrova   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000004) + 237.676,00 Kč 

  MŠ Zborovská   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000006) + 256.406,00Kč 

  MŠ Sedmikrásky   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000007) + 63.851,00 Kč 

  MŠ Pekařská   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000010) + 105.067,00 Kč 

  MŠ 17. listopadu   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000012) + 294.778,00 Kč 

  MŠ Havlíčkova   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000016) + 187.279,00 Kč 

  MŠ Mnišská   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3111,5331,00000120,0030,0001000000017) + 34.183,00 Kč 

  ZŠ Boženy Němcové   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000018) + 455.701,00 Kč 

  ZŠ Mařádkova   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000020) + 1.071.732,00 Kč 

  ZŠ Otická   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000022) + 551.100,00 Kč 

  ZŠ Ochranova   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000023) + 105.433,00 Kč 
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  ZŠ Vrchní   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000025) + 365.143,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Komárov   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000026) + 88.533,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Malé Hoštice   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000027) + 110.443,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Malé Hoštice   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000027) + 66.864,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Malé Hoštice   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000027) + 66.864,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Suché Lazce   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000028) + 112.811,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Vávrovice   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000029) + 68.864,00 Kč 

  ZŠ Riegrova   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000120,0030,0001000000030) + 1.056.636,00 Kč 

  ZŠ Šrámkova   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000032) + 173.964,00 Kč 

  ZŠS   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000033) + 1.751.563,00 Kč 

  SVČ   

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000039) + 130.728,00 Kč 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO - energie   

  (6409,5154,00000120,0020,0002996000000)  - 7.000.000,00 Kč 

      

  rezerva FARO - energie   

  (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 466.973,00 

 
 
Rozpočtové opatření č.2022/265 

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  ostatní územní příprava   

  nákup ostatních služeb   

  (3635,5169,000000000,0080,0001039000000) - 25.504,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora 

  samostatné pracoviště   
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  nákup ostatních služeb-tiskařské práce   

  (3399,5169,000000000,0120,0001056000000) + 25.504,00 Kč 

 
 
 
 


