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Rozpočtové opatření č. 2022/3/Z 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

 zapojení fondu rezerv a rozvoje  

 (0000,8115,000000010,0000,0000000000000) + 12.194.947,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor majetku města - oddělení správy a evidence majetku 

 odstoupení od smlouvy (MMOPP00FOZ9H) firmy 
Venkato Invest s.r.o. 

 

 (3639,6130,000000010,0052,0000000000000) + 12.194.947,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/4/Z 

příjmech - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 

 příjmy z prodeje pozemků (sml. MMOPP00JHISS)  

 (3639,3111,000000000,0052,0009007000000) + 32.737.550,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

 platby daní státnímu rozpočtu  

 DPH (sml.MMOPP00JHIP7, sml.MMOPP00JHISS )  

 (6399,5362,000000000,0020,0001112000000) + 10.888.500,00 Kč 

 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 5.849.050,00 Kč 

   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

 tvorba fondu rezerv a rozvoje  

 (0000,8115,000000000,0000,0000000000000) + 16.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/5/Z 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  finanční vypořádání za rok 2021   

  - ze ZBÚ   

  (0000,8115,000000007,0000,0000000000000) + 733.623,00 Kč 

  (0000,8115,000000008,0000,0000000000000) + 60.658,00 Kč 

  (0000,8115,000000010,0000,0000000000000) + 39.500.000,00 Kč 

  (0000,8115,000000020,0000,0000000000000) + 265.203.649,07 Kč 

  (0000,8115,060100000, 0000,0000000000000) + 59.112,48 Kč 

  (0000,8115,060190503, 0000,0000000000000) + 445.005,46 Kč 

  (0000,8115,060590500, 0000,0000000000000) + 2.521.697,65 Kč 

  (0000,8115,000013011, 0000,0000000000000) + 242.507,91 Kč 

  (0000,8115,000090103, 0000,0000000000000) + 540.000,00 Kč 

  (0000,8115,000098033, 0000,0000000000000) + 43.500,00 Kč 

  (0000,8115,105591628, 0000,0000000000000) + 10.265.971,11 Kč 

  (0000,8115,105100000, 0000,0000000000000) 1.811.641,95 

  
- zapojení úvěru (KB 460 mil. Kč) - dlouhodobé 
půjčené prostředky 

  

  (0000,8123,000000026,0020,0009963000000) + 46.930.275,39 Kč 

  
- zapojení revolvingového úvěru (KB 400 mil. Kč) - 
dlouhodobé půjčené prostředky 

  

  (0000,8123,000000027,0020,0009962000000) + 286.301.944,79 Kč 
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  - zapojení sociálního fondu   

  (0000,8115,000000020,0000,0000000000000) + 458.779,00 Kč 

      

ve výdajích - finanční vypořádání ze ZBÚ za rok 2020 

  
- dle přílohy č. 1 - tabulka finančního vypořádání za 
rok 2020, která je nedílnou součástí usnesení 

  

  - finanční vypořádání ze ZBÚ + 281.193.743,63 Kč 

  - finanční vypořádání z úvěru + 333.232.220,18 Kč 

  - finanční vypořádání ze sociálního fondu + 458.779,00 Kč 

  - finanční vypořádání z fondu rezerv a rozvoje + 39.500.000,00 Kč 

  - finanční vypořádání z fondu vodovodů a kanalizací + 733.623,00 Kč 

 
 
upravené Rozpočtové opatření č. 2022/6/Z 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  zapojení zůstatku ZBÚ   

  (0000,8115,000000120,0000,0000000000000) + 238.867.234,78 Kč 

  příděl do fondu vodovodů a kanalizací   

  (0000,8115,000000120,0000,0000000000000) + 1.414.800,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) + 34.822.434,78 Kč 

  rezerva FARO (plyn)   

  (6409,5153,000000120,0020,0002996000000) + 8.000.000,00 Kč 

  rezerva FARO (elektrická energie)   

  (6409,5154,000000120,0020,0002996000000) + 7.000.000,00 Kč 

  rezerva Dotace ostatní   

  (6409,5901,000000120,0020,0002990000000) + 1.550.000,00 Kč 

  úroky z úvěru   

  úvěr KB 400 mil Kč   

  (3639,5141,000000120,0020,0009962000000) + 3.500.000,00 Kč 

  úvěr KB 460 mil Kč   

  (3639,5141,000000120,0020,0009963000000) + 4.000.000,00 Kč 

  úvěr ČSOB 280 mil Kč   

  (3639,5141,000000120,0020,0009968000000) + 500.000,00 Kč 

  Hokejový klub Opava   

  dotace muži (dofinancování nákladů 2021)   

  (3412,5213,000000120,0020,0000352750000) + 774.300,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  
rezerva na jmenovité akce Technických služeb 
Opava 

  

  (6409,5901,000000120,0790,0004000000000) + 24.500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  sanace svahu ul. Lepařova   

  (3639,6121,000000120,0050,0000000000000) + 800.000,00 Kč 

  Městské sady - DDHM - lavičky   

  (3745,5137,000000120,0050,0000000000000) + 70.000,00 Kč 
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  zóna placeného stání - odměna mandatáře   

  nákup ostatních služeb   

  (2219,5169,000000120,0050,0001030000000) + 1.850.000,00 Kč 

  opravy a udržování   

  (2219,5171,000000120,0050,0001030000000) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 

  
sportovní zařízení v majetku města - Basketbalový 
klub Opava - odkoupení vybavení hotelu od fy 
COME 

  

  - DDHM   

  (3639,5137,000000120,0051,0000000000000) + 785.310,00 Kč 

  - HIM   

  (3639,6122,000000120,0051,0000000000000) + 865.362,00 Kč 

  - zhodnocení budovy   

  (3639,6121,000000120,0051,0000000000000) + 849.328,00 Kč 

  
Hala Opava - zelená střecha (norské fondy) - 
předfinancování 

  

  (3412,6121,000000120,0051,0007470260000) + 300.000,00 Kč 

  
Fotbalový klub odkoupení zařízení- DDHM od fy 
LUKY Květiny 

  

  (3639,5137,000000120,0051,0000000000000) + 500.000,00 Kč 

  
Hasičská zbrojnice Kateřinky - rekonstrukce 
kuchyně 

  

  (5512,6121,0000000120,0051,0002530000000) + 300.000,00 Kč 

  Dukelská kasárna - kanalizace   

  (2321,6121,0000000120,0051,0001069000000) + 1.300.000,00 Kč 

  Hřiště Kylešovice - ochranné sítě   

  (3412,6121,0000000120,0051,0007606770000) + 350.000,00 Kč 

  Rekreační oblast Stříbrné jezero -  ponton + molo   

  (3429,6121,0000000120,0051,0007471000000) + 1.000.000,00 Kč 

  Tenisový kurt Podvihov   

  (3639,6121,0000000120,0051,0000000000000) + 750.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení památkové péče 

  - památková péče   

  (3322,5171,0000000120,0082,0000000000000) + 100.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, samostatné pracoviště 

  Turistická oblast Opavské Slezsko   

  (2143,5179,0000000120,0120,0002516000000) + 200.000,00 Kč 

  Akce města   

  (3399,5169,0000000120,0120,0001056000000) + 160.000,00 Kč 

  Vánoční osvětlení obnova   

  (3399,5171,0000000120,0120,0001043000000) + 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor dopravy 

  
MDPO - kompenzace ztráty z důvodu omezování 
MHD v období pandemie COVID-19 

  

  (2292,5213,000000120,0160,0001003000000) + 1.893.008,00 Kč 

  (2294,5213,000000120,0160,0001003000000) + 1.747.392,00 Kč 
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  MDPO dofinancování provozní ztráty dle smlouvy   

  (2292,5213,000000120,0160,0001003000000) + 1.667.068,00 Kč 

  (2294,5213,000000120,0160,0001003000000) + 1.538.832,00 Kč 

  
MDPO - kompenzace ztráty z provozování "Senior 
TAXI" za rok 2021 

  

  (4359,5213,000000120,0160,0002391000000) + 153.700,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  výpočetní technika DDHM   

  (6171,5137,000000120,0170,0002528000000) + 1.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení veřejných zakázek 

  posudky, konzultace   

  (6171,5166,000000120,0194,0002525000000) + 100.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Cyklostezka Hradec n/M-Branka-Otice - vícepráce   

  (2219,6341,000000120,0140,0007794000000) + 475.700,00 Kč 

      

ve výdajích - samostatné oddělení hlavního architekta 

  ostatní územní příprava a urbanistické studie   

  (3635,5169,000000120,0080,0001039000000) + 500.000,00 Kč 

  (3635,6119,000000120,0080,0001039000000) + 500.000,00 Kč 

  obnova městských sadů - studie   

  (3745,6119,000000120,0080,0001039000000) + 400.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  náhradní výsadba stromů   

  (3745,5169,000000120,0130,0001070000000) + 700.000,00 Kč 

  Kotlíkové dotace - 4. výzva MSK   

  (3713,6342,000000120,0130,0000000000000) + 1.500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  rezerva - projektové dokumentace   

  (6409,6121,000000120,0220,0000000000000) + 20.000.000,00 Kč 

  
Hláska - infocentrum - zelená střecha (norské 
fondy) - předfinancování 

  

  (6171,6121,000000120,0220,0007469260000) + 300.000,00 Kč 

  
Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa (norské 
fondy) - předfinancování 

  

  (4350,6121,000000120,0220,0007468260000) + 2.500.000,00 Kč 

  Kylešovice- IS lokality Hlavní - J. Davida - I. etapa   

  (2219,6121,0000000120,0220,0007813000000) + 20.000.000,00 Kč 

  Kylešovice - ul. Hlavní - most   

  (2212,5171,0000000120,0220,0007525000000) + 24.300.000,00 Kč 

  Rekreační oblast Stříbrné jezero - WC + zázemí   

  (3429,6121,0000000120,0220,0007485000000) + 1.900.000,00 Kč 

  Slezanka - demolice   

  (3613,5169,0000000120,0220,0007476000000) + 10.000.000,00 Kč 
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  Nádražní západ - přednádražní prostor   

  (2212,6121,0000000120,0220,0007495000000) + 5.000.000,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + rekonstrukce   

  (3113,6121,0000000120,0220,0007498000000) + 12.000.000,00 Kč 

  Zimní stadion - náhradní ledová plocha   

  (3412,6121,0000000120,0220,0007575000000) + 20.000.000,00 Kč 

  Breda - záchranné práce   

  (3322,5171,0000000120,0220,0007472000000) + 10.000.000,00 Kč 

  Víceúčelový rodinný park Komenda   

  (3429,6121,0000000120,0220,0007475000000) + 4.000.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2022/7/Z 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) - 8.000,000,00 Kč 

  Slezský fotbalový klub Opava   

  návratná finanční výpomoc   

  (3412,5613,000000120,0020,0000345770000) + 8.000.000,00 Kč 

 
 
 


