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Rozpočtové opatření č. 2022/108 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence pozemkůakce   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku 

 nadlimitní věcná břemena  

 (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) + 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/109 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  DDHM   

  (3639,5137,00000120,0051,0000000000000) - 202.501,00 Kč 

  stroje,přístroje a zařízení - klimatizace   

  (3639,6122,00000120,0051,0000000000000) - 5.636,00 Kč 

  budovy,haly a stavby   

  (3639,6121,00000120,0051,0000000000000) - 467.001,00 Kč 

  kompenzace za odstoupení dle smluvního ujednání   

  (3639,5909,00000120,0051,0009171000000) + 675.138,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/110 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  PD rekonstrukce Jídelny na Dolňáku   

  (3613,6121,00000000,0051,0001035000000) + 369.534,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 369.534,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/111 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 99.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  pojistné - ME žen ve fotbale do 19 let   

  (6320,5163,000000000,0050,0000000000000) + 99.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/112 

v příjmech - městská policie 
 

prodej movitých věcí 
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 

  

  (5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 23.100,00 Kč 
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ve výdajích - městská policie   
 

autoprovoz (vč. motorek) opravy a udržování   
 

(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)                    + 23.100,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/113 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  DPH - nárok na odpočet 100%   

  (6399,5362,000000000,0020,0001112000000)  - 36.750.000,00 Kč 

  (6399,5362,000000020,0020,0001112000000)  - 14.708.677,69 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku   

  (2212,5171,000000120,0220,0007525000000  - 24.300.000,00 Kč 

      

  I. lokality Hlavní - Joži Davida I. Etapa                

  (2219,6121,000000120,0220,0007813000000)               - 2.741.322,31 Kč 

      

  Zimní stadion Opava - rekonstrukce + přístavba   

  (3412,6121,000000120,0220,0007575000000) + 27.041.322,31 Kč 

  (3412,6121,000000000,0220,0007575000000) + 36.750.000,00 Kč 

  (3412,6121,000000020,0220,0007575000000) + 14.708.677,69 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/114 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  rezerva na projekty   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000)  - 42.350,00 Kč 

      

  Kylešovice - sběrný dvůr   

  příprava projektových žádostí   

  (3729,5169,000000000,0140,0007497000000) + 42.350,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/115 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  MD 231 0000   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 9.758.861,90 Kč 

      

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace   

  7. žádost o platbu   

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 9.758.861,90 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 9.758.861,90 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

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

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 9.758.861,90 Kč 



Rozpočtová opatření SMO 2022 schválená RMO dne 08.06.2022 
 

3 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/116 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  OC Breda -  zajištění příprav rekonstrukce   

  nákup ostatních služeb   

  zabezpečovací a přípravné práce   

  (3322,5169,000000120,0051,0007472000000) + 600.000,00 Kč 

  opravy a udržování   

  (3322,5171,000000120,0051,0007472000000) + 400.000,00 KČ 

      

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  OC Breda - záchranné práce   

  (3322,5171,000000120,0220,0007472000000) - 1.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/117 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 120.000,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie 

  pohonné hmoty a maziva   

  (5311,5156,000000000,0110,0002512000000) +120.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/118 

ve výdajích - odd. personální a mzdové 

  odvody za neplnění povin. zam. zdrav. postiž.   

  (6171,5195,000000000,0192,0000000000000) - 19.382,00 Kč 

  benchmarking - služby   

  (6171,5169,000000000,192,0001013000000) - 4.020,00 Kč 

  ostatní osobní výdaje   

  (6171,5021,000000000,0192,0001094000000) - 17.738,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  výpočetní technika - docházkový systém   

  (6171,6122,000000000,0170,0002528000000) + 41.140,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/119 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 622.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční 
příspěvek na spolufinancování uznatelných nákladů 
spojených s provozem 
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  (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 622.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/120 

ve výdajích - odbor školství 

  neinvestiční provozní příspěvek   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000029) + 96.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 96.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/121 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Boženy Němcové   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000018) - 37.200,00 Kč 

  ZŠ Englišova   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000019) - 44.000,00 Kč 

  ZŠ Mařádkova   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000020) - 122.000,00 Kč 

  ZŠ Otická   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000022) - 36.000,00 Kč 

  ZŠ Ochranova   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000023) - 39.480,00 Kč 

  ZŠ Edvarda Beneše   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000024) - 106.000,00 Kč 

  ZŠ Vrchní   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000025) - 18.000,00 Kč 

  ZŠ Riegrova   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000030) - 90.560,00 Kč 

  ZŠ Kylešovice   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000031) - 183.500,00 Kč 

  ZŠ Šrámkova   

  vyúčtování příspěvku na LV   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000032) - 118.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) + 794.740,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/122 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO - pomoc Ukrajině   

  (6221,5901,000000120,0020,0002982000000) -     212.840,00 Kč 

      

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

  DHDM - nákup postelí do evakuačního centra   

  (6221,5137,000000120,0193,0002982000000) +     212.840,00 Kč 

 
 
 
 


