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Rozpočtové opatření č. 2022/210 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  přeložka distribučního zařízení + 395.894,00 Kč 

  (3639,5169,000000000,0051,0000000000000)   

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 395.894,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/211 

ve výdajích - odbor školství 

   Nákup ostatních služeb   

 (4349,5169,00000000,0030,0002448000000) -1.879,20 Kč 

     

 Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. 
etapa" - spoluúčast města 

  

 (4349,6122,00000000,0030,0002360000000) +1.879,20 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/212 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

   KB úvěr dlouhodobý (400 mil.)  + 2.447.156,00 Kč 

   (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)   

   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

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

  

  (3612,6121,00000027,0220,0007514000000) + 2.447.156,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/213 

ve výdajích - odbor majetku města oddělení správy a evidence budov 

  DDHM   

  (3639,5137,00000120,0051,0000000000000) - 80.000,00 Kč 

      
ve výdajích - odbor majetku města samostatné pracoviště 

  neplánované platby - kácení stromů   

  (3745,5169,00000120,0050,0001029000000) + 80.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/214 

v příjmech - odbor majetku města samostatné pracoviště 

  pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 13.375,00 Kč 

      
ve výdajích - odbor majetku města oddělení správy a evidence budov 

  opravy a udržování   

  (3613,5171,000000000,0051,0001035000000) + 13.375,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/215 

ve výdajích - městská policie 

  Městský kamerový systém - stroje, přístroje a 
zařízení 

  

  (5311,6122,000000000,0110,0001047000000) - 58.109,38 Kč 

      

  Městský kamerový systém - služby   

  (5311,5169,000000000,0110,0001047000000) + 58.109,38 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/216 

v příjmech - odbor majetku města 

  Pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 20.447,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie 

  Autoprovoz - opravy a udržování   

  (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 20.447,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/217 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  (0000,4116,000034070,0020,0001063000000) + 80.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Kancelář primátora, oddělení kultury 

  21. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena   

  - nákup služeb   

  (3312,5169,000034070,0121,0001063000000) + 80.000,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/218 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  MD 231 0000   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 7.001.543,98 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace   

  10. žádost o platbu   

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 6.021.727,98 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 6.021.727,98 Kč 

  (2321,6122,000000027,0220,0007509000000) - 979.816,00 Kč 

  (2321,6122,000090992,0220,0007509000000) + 979.816,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

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

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 7.001.543,98 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/219 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy   

  kontejnery na mobilní zeleň sml.MMOPP00MPAPG   

  výsadba trvalek   

  (3745,5169,060590003,0130,0002369260000) + 7.525,21 Kč 

  (3745,5169,060190006,0130,0002369260000) + 1.327,98 Kč 

  (3745,5169,060100000,0130,0002369260000) + 1.170,80 Kč 

  rezerva na spolufinancování projektu   

  (3745,5901,000000000,0130,0000000000000) - 1.170,80 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy   

   rezerva investičních výdajů   

  (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 7.525,21 Kč 

  (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 1.327,98 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/220 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 370.000,00 Kč 

      
ve výdajích - odbor životního prostředí 

  příspěvek na odlov divokých prasat - právnické osoby   

  (1070,5213,000000000,0130,0002356000000) + 33.000,00 Kč 

      

  příspěvek na odlov divokých prasat - spolky   

  (1070,5222,000000000,0130,0002356000000) + 337.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/221 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Sluníčko Opava, Krnovská - oprava venkovního 
schodiště investiční příspěvek 

  

  (3111,6351,000000006,0030,0001001000015) + 94.724,51 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 94.724,51 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/222 

ve výdajích - odbor školství  

  MŠ Opava Edvarda Beneše Oprava kuchyňky v MŠ 
investiční příspěvek 

  

  (3111,6351,000000006,0030,0001001000008) + 150.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 150.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/223 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  opravy a udržování   

  (3639,5171,000000000,0191,0000000000000) - 17.000,00 Kč 

  kulturní předměty   

  (3639,6127,000000000,0191,0000000000000) - 18.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora 
  ediční činnost - nákup materiálu   

  (3319,5139,000000000,0120,0002514000000) + 35.000,00 Kč 

 
 
 


