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Rozpočtové opatření č. 2022/336 

ve výdajích – odbor majetku města oddělení správy a evidence budov     

  Inline areál-vybudování zázemí             

  (3412,6121,00000020,0051,0007510000000)  + 1.674.783,00 Kč 

 (3412,6121,00000000,0051,0007510000000) + 10.102,00 Kč 

 (3412,6121,00000000,0051,0007510000000)          + 50.000,00 Kč 

 pasporty budov SMO     

 (3639,5169,00000020,0051,0001049000000) - 1.674.783,00 Kč 

 Koupaliště - nákup ostatních služeb    

 (3412,5169,00000000,0051,0001102000000) -23.129,00 Kč 

 Koupaliště - DDHM  

 (3412,5137,00000000,0051,0001102000000)  -36.973,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/337 

ve financování – odbor finanční a rozpočtový 

  KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)   

  (0000,8123,00000027,0020,0009962000000) + 310.346,00 Kč 

   

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 

 
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, 
střecha, zateplení) 

 

 (3612,6121,00000027,0220,0007514000000) + 310.346,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/338 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  příjem z daně z hazardních her   

  (0000,1381,000000000,0020,0009814000000) + 2.000.000,00 Kč 

 příjmy z úroků  

 (6310,2141,000000000,0020,0000000000000)  + 6.860.448,00 Kč 

   

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

 
 DPH – nárok na odpočet platby daní státnímu 
rozpočtu 

 

 (6399,5362,00000000,0020,0001112000000) - 1.860.695,00 Kč 

   

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 

 Zimní stadion – ledová plocha Městské sady  

 (3412,6121,00000000,0220,0007457000000) + 8.860.448,00 Kč 

 (3412,6121,00000000,0220,0007457000000)  + 1.860.695,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/340 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou   

  (0000,1113,000000000,0020,0000000000000) + 6.000.000,00 Kč 
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ve výdajích – odbor majetku města   

  oddělení správy a evidence budov   

  výkup budovy TEMPO č. p. 22 sml. 
MMOPP00IYJD0 

  

  (3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 5.525.108,00 Kč 

      

  oddělení správy a evidence pozemků   

  výkup pozemků   

  (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) + 474.892,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/341   

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový   

  neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu 

  

  (0000,4111,000098008,0020,0000000000000) + 569.600,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor informatiky   

  Volba prezidenta ČR   

  pronájem výpočetní techniky   

  (6118,5164,000098008,0170,0000000000000) + 108.897,58 Kč 

      

ve výdajích – oddělení personální a mzdové   

  Volba prezidenta ČR   

  ostatní osobní výdaje   

  (6118,5021,000098008,0192,0000000000000) + 105.702,42 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový   

  rezerva FARO   

  v RMO dne 16. 11. 2022 č. usn. 75/4/RM/22 1a) byly 
předfinancovány výdaje kanceláře tajemníka, odd. hospodářské 
správy na některé výdaje související s konáním voleb již 
s příslušným účelovým znakem 

  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 355.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/342   

ve výdajích – odbor vnitřních věcí   

  Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 
obcí 

  

  poštovní služby   

  (6115,5161,000098187,0090,0000000000000) - 251,70 Kč 

      

ve výdajích – odbor informatiky   

  Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 
obcí 

  

  nájemné   

  (6115,5164,000098187,0170,0000000000000) -109.102,42 Kč 

      

ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy   

  nákup materiálu   

  (6115,5139,000098187,0191,0000000000000) -13.635,20 Kč 
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  nájemné   

  (6115,5164,000098187,0191,0000000000000) - 400,00 Kč 

  nákup ostatních služeb   

  (6115,5169,000098187,0191,0000000000000) - 14.000,00 Kč 

      

ve výdajích – oddělení personální a mzdové   

  Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 
obcí 

  

  ostatní platy (refundace)   

  (6115,5019,000098187,0192,0000000000000) - 4.775,95 Kč 

  ostatní povinné pojistné (při refundacích)   

  (6115,5039,000098187,0192,0000000000000) - 2.343,80 Kč 

  ostatní osobní výdaje   

  (6115,5021,000098187,0192,0000000000000) + 144.509,07 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/343   

ve výdajích – odbor školství   

  drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (2219,5137,000000000,0030,0000000000000) - 6.231,00 Kč 

  (2219,5137,000000020,0030,0000000000000) - 18.455,00 Kč 

  prevence kriminality – nákup materiálu   

  (4349,5139,000000000,0030,0002448000000) - 2.411,40 Kč 

      

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování   

  příprava projektových žádostí   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 24.935,42 Kč 

  Sdílená kola – drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (3636,5137,000000000,0140,0001118000000) + 33.577,82 Kč 

  (3636,5137,000000020,0140,0001118000000) + 18.455,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/344 

ve výdajích – odbor sociálních věcí 

  Výkon sociální práce – školení a vzdělávání   

  (6171,5167,000013015,0040,0002422000000) - 7.730,00 Kč 

      

ve výdajích – oddělení personální a mzdové 

  mzdy   

  (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 5.777,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (6171,5031,000013015,0192,0002422000000) + 1.433,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (6171,5032,000013015,0192,0002422000000) + 520,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/345 

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování 

  „Lepší města pro život“ Norské fondy – dotace 
rezerva 

  

  (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 1.140.434,27 Kč 
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  (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 201.253,10 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  „Lepší města pro život“ Norské fondy – HALA střecha   

  (3412,6121,060590500,0051,0007470260000) + 1.140.434,27 Kč 

  (3412,6121,060190503,0051,0007470260000) + 201.253,10 Kč 

  (3412,6121,000000000,0051,0001006760000) - 660.000,00 Kč 

  (3412,6121,000000000,0051,0007470260000) + 660.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/346 

v příjmech – odbor životního prostředí 

  Dary – Reuse-centrum   

  (3729,2321,000000000,0130,0009467000000) + 29.179,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor životního prostředí 

  Obnova zeleně   

  (3729,5169,000000000,0130,0001070000000) + 29.179,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/347   

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový   

  příjem z daně z příjmů FO placené plátci   

  (0000,1111,000000000,0020,0009987000000) + 4.000.000,00 Kč 

  příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky   

  (0000,1112,000000000,0020,0009984000000) + 6.000.000,00 Kč 

  příjem z daně z příjmů PO   

  (0000,1121,000000000,0020,0000000000000) + 12.000.000,00 Kč 

  příjem z dílčí daně z technických her   

  (0000,1385,000000000,0020,0009822000000) + 22.000.000,00 Kč 

  příjmy z úroků   

  (6310,2141,000000000,0020,0000000000000) + 139.552,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic   

  Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice   

  (5512,6121,000000000,0220,0007574000000) + 3.000.000,00 Kč 

  Breda   

  (3322,6121,000000000,0220,0007472000000) + 23.000.000,00 Kč 

  Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida   

  (2219,6121,000000000,0220,0007813000000) + 18.139.552,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/348 
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

 EU   

 (0000,4116,143533092,0020,0000000000027) + 843.479,56 Kč 

 SR   
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 (0000,4116,143133092,0020,0000000000027) + 255.731,44 Kč 

 ve výdajích – odbor školství 
ZŠ a MŠ Malé Hoštice – účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz – projekt J. A. Komenský 

  

 (3113,5336,143533092,0030,0001002000027) +843.479,56 Kč 

 (3113,5336,143133092,0030,0001002000027) +255.731,44 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/349 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000018) + 2.939.146,95 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000018) + 891.109,05 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  ZŠ Boženy Němcové – účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3113,5336,143533092,0030,0001002000018) + 2.939.146,95 Kč 

  (3113,5336,143133092,0030,0001002000018) + 891.109,05 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/350 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000031) + 2.882.627,01 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000031) + 873.972,99 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  ZŠ Kylešovice – účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3113,5336,143533092,0030,0001002000031) + 2.882.627,01 Kč 

  (3113,5336,143133092,0030,0001002000031) + 873.972,99 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/351 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  EU   

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000028) + 702.858,08 Kč 

  SR   

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000028) + 213.096,92 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  ZŠ a MŠ Suché Lazce – účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3113,5336,143533092,0030,0001002000028) + 702.858,08 Kč 
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  (3113,5336,143133092,0030,0001002000028) + 213.096,92 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/352 

ve výdajích – odbor majetku města 

  Projekt energetická opatření v Městském útulku   

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

   

ve výdajích – odbor životního prostředí 

  Obecně prospěšné práce   

  (3745,5139,000000000,0130,0002520000000) - 24.920,00 Kč 

  (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 50.847,50 Kč 

  (3745,5365,000000000,0130,0002520000000) - 10.000,00 Kč 

  Biologická ochrana města   

  (3741,5169,000000000,0130,0002522000000) - 7.271,00 Kč 

  Útulek pro psy   

  (1014,5133,000000000,0130,0002524000000) - 82.815,03 Kč 

  (1014,5139,000000000,0130,0002524000000) - 67.242,00 Kč 

  (1014,5169,000000000,0130,0002524000000) - 35.000,00 Kč 

  (1014,5169,000000020,0130,0002524000000) - 49.315,00 Kč 

  (1014,6121,000000000,0130,0002524000000) + 278.095,53 Kč 

  (1014,6121,000000020,0130,0002524000000) + 154.315,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/353 

ve výdajích – MČ Suché Lazce 

  opravy a udržování místních komunikací   

  (2212,5171,000000120,0830,0000000000000)                   + 790.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5153,000000120,0020,0002996000000)                   - 790.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/354 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000334,0020,0000000000032) + 70.000,00 Kč 

      

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

provoz – dotace MSK na projekt „Vzduch pro život 
2“ 

  

  (3113,5336,000000334,0030,0001002000032) + 70.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/355 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  MD 231 0000   
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  (0000,4213,000092501,0020,0007559000000) + 1.164.343,66 Kč 

      

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava-Kylešovice IV. etapa   

  stavby   

  (2219,6121,000092501,0220,0007559000000) + 1.164.343,66 Kč 

  (2219,6121,000000000,0220,0007559000000) - 1.164.343,66 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový   

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 1.164.343,66 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/356   

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový   

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,170529031,0020,0000000000037) + 720.605,00 Kč 

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 49.432,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště   

  Městské lesy Opava – obnova, zajištění a výchova 
lesních porostů do 40 let věku – účelový 
neinvestiční příspěvek na provoz 

  

  - přirozená obnova a umělá obnova síjí   

  (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 3.500,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou první   

  (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 205.920,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou opakovaná   

  (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 145.305,00 Kč 

  - výchova lesních porostů do 40 let věku   

  (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 365.880,00 Kč 

    
 

  
Městské lesy Opava – ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lesích – účelový 
neinvestiční příspěvek na provoz 

  

  - soustřeďování dříví koněm v lese   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 20.632,00 Kč 

  - štěpkování nebo drcení klestu   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 28.800,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/357   

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový   

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 75.316,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště   

  Městské lesy Opava – ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lesích – účelový 
neinvestiční příspěvek na provoz 
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  - přirozená obnova a umělá obnova síjí   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 75.316,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/358   

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový   

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 3.704.753,05 Kč 

  (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 3.032.994,14 Kč 

  (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 374.210,99 Kč 

  (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 1.317.845,38 Kč 

      

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic   

  Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice   

  1. - 4. žádost o platbu   

  (5512,6121,000092506,0220,0007574000000) + 8.429.803,56 Kč 

  (5512,6121,000000027,0220,0007574000000) - 8.429.803,56 Kč 

      

ve financování – odbor finanční a rozpočtový   

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

  

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 8.429.803,56 Kč 

 
 
 


