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Rozpočtové opatření č. 2022/278 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  Bezdrátový místní informační systém + povodňový 
plán (SMO+MČ) - rezerva 

  

  (5212,5901,000000000,0193,0002459000000) - 3.925.112,95 Kč 

      

  Bezdrátový místní informační systém + povodňový 
plán (SMO+MČ) - protipovodňové zařízení 

  

  (3744,6122,000000000,0193,0002459000000) + 3.925.112,95 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/279 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000092501,0020,0007559000000) + 1.040.692,57 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava-Kylešovice IV. etapa   

  (2219,6121,000092501,0220,0007559000000) + 1.040.692,57 Kč 

  (2219,6121,000000000,0220,0007559000000) - 1.040.692,57 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 1.040.692,57 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/280 

ve výdajích - odbor informatiky 

  výpočetní technika   

  vratka předfinancovaných prostředků  - pronájem   

  (6112,5164,000000000,0170,0002528000000) + 30.000,00 Kč 

  vratka předfinancovaných prostředků- opravy a 
udržování 

  

  (6112,5171,000000000,0170,0002528000000) + 35.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 65.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/281 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  dofinancování prodloužené provozní doby WC 
v městských sadech (výstup participativního 
rozpočtu) 

  

  (3412,5169,000000000,0051,0001007770000) + 37.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 37.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/282 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  elektrická energie - ČOV Komárov a Suché Lazce   

  (2321,5154,000000000,0051,0007509000000) + 54.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5154,000000000,0020,0002996000000) - 54.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/283 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  OSPOD - drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (4329,5137,000013024,0040,0002556000000) - 100.000,00 Kč 

  OSPOD - služby školení a vzdělání   

  (4329,5167,000013024,0040,0002556000000) - 16.000,00 Kč 

   OSPOD - nákup ostatních služeb   

 (4329,5169,000013024,0040,0002556000000) - 30.000,00 Kč 

 OSPOD - cestovné  

 (4329,5173,000013024,0040,0002556000000) - 80.000,00 Kč 

   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  OSPOD - platy   

  (4329,5011,000013024,0192,0001096000000) + 169.000,00 Kč 

 OSPOD - sociální pojištění  

 (4329,5031,000013024,0192,0001096000000) + 41.850,00 Kč 

 OSPOD - zdravotní pojištění  

 (4329,5032,000013024,0192,0001096000000) + 15.150,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/284 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  oprava VO - ulice Leknínová, Karafiátová a 
Tulipánová 

  

  (3631,6121,000000000,0051,0000000000000) + 899.059,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 899.059,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/285 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000013) + 397.695,25 Kč 

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000013) + 120.575,75 Kč 
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ve výdajích - odbor školství 
  MŠ Na Pastvisku - účelový neinvestiční příspěvek 

na provoz - projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000013) + 397.695,25 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000013) + 120.575,75 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/286 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000007) + 854.366,73 Kč 

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000007) + 259.032,27 Kč 

      
ve výdajích - odbor školství 
  MŠ Sedmikrásky (Olomoucká) - účelový 

neinvestiční příspěvek na provoz - projekt J. A. 
Komenský 

  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000007) + 854.366,73 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000007) + 259.032,27 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/287 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000017) + 506.186,26 Kč 

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000017) + 153.468,74 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 
  MŠ Mnišská - účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz - projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000017) + 506.186,26 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000017) + 153.468,74 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/288 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) + 812.908,63 Kč 

  (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) + 143.454,47 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 
  Zařízení školního stravování - účelový neinvestiční 

příspěvek na provoz - projekt "Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 
školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 
kraji V" 

  

  85 % EU   

  (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) + 812.908,63 Kč 

  15 % SR   

  (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) + 143.454,47 Kč 

 
 


