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Rozpočtové opatření č. 2022/13/Z 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence pozemků   

  výkup pozemků   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) + 13.436.445,00 Kč 

  odměna pro schovatele   

  (3639,5179,000000000,0052,0000000000000) + 4.840,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 13.441.285,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/14/Z 

ve výdajích - odbor majetku odd. správy a evidence budov 

  budovy, haly a stavby   

  (3639,6121,000000120,0051,0000000000000) - 750.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Podvihov 

  rezerva   

  (6409,5901,000000020,0820,0000000000000) - 250.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku odd. správy a evidence pozemků 

  Pozemky - sml. MMOPP00L6IZU   

  (3639,6130,000000120,0052,0000000000000) +750.000,00 Kč 

  (3639,6130,000000020,0052,0000000000000) +250.000,00 Kč 

 
 
  

Rozpočtové opatření č. 2022/15/Z 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

 rezerva FaRO   

 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 346.900,00 Kč 

     

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

 Dotační program - sociální a související služby   

 (6409,5901,00000000,0040,0000000000000) - 1.754.800,00 Kč 

 (4357,5901,00000000,0040,0000000000000) - 350.000,00 Kč 

 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky   

 (4350,5223,00000000,0040,0000154000000) + 270.000,00 Kč 

 Centrum pro zdravotně postižené Moravs.kraje 
o.p.s. 

  

 (4312,5221,00000000,0040,0000102000000) + 48.000,00 Kč 

 Domov Vesalius, z.ú.   

 (4357,5221,00000000,0040,0000182000000 + 49.700,00 Kč 

 Armáda spásy v České republice, z.s.   

 4378,5222,000000000,0040,0000153000000) + 34.000,00 Kč 
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 Charita Opava Pokojný přístav   

 (3545,5223,00000000,0040,0000111000000) + 150.000,00 Kč 

 Charita Opava pečovatelská služba   

 (4351,5223,00000000,0040,0000111000000) + 300.000,00 Kč 

 Charita Opava chráněné bydlení   

 (4354,5223,00000000,0040,0000111000000) + 102.500,00 Kč 

 Charita Opava služby následné péče   

 (4376,5223,00000000,0040,0000111000000) + 55.000,00 Kč 

 Charita Opava denní stacionář   

 (4356,5223,00000000,0040,00001111000000) + 72.500,00 Kč 

 Charita Opava Dům sv. Cyrila a Metoděje   

 (4354,5223,00000000,0040,0000111000000) + 230.000,00 Kč 

 Charita Opava Mraveneček   

 (4356,5223,00000000,0040,0000111000000) + 64.000,00 Kč 

 Charita Opava občanská poradna   

 (4312,5223,00000000,0040,0000111000000) + 40.000,00 Kč 

 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. terapeutické centrum   

 (4379,5221,00000000,0040,0000165000000) + 40.000,00 Kč 

 EUROTOPIA.CZ, o.p.s.klub Modrá kočka   

 (4375,5221,00000000,0040,0000165000000) + 25.000,00 Kč 

 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. poradenské středisko   

 (4312,5221,00000000,0040,0000165000000) + 5.000,00 Kč 

 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Pro rodiny s dětmi   

 (4371,5221,00000000,0040,0000165000000) + 16.000,00 Kč 

 ELIM Opava, o.p.s.   

 (4359,5221,00000000,0040,0000161000000) + 25.000,00 Kč 

 DomA - domácí asistence   

 (4351,5221,00000000,0040,0000181000000) + 10.000,00 Kč 

 Vila Vančurova o.p.s. domov pro seniory   

 (4350,5221,00000000,0040,0000179000000) + 300.000,00 Kč 

 Vila Vančurova o.p.s. domov se zvl.režimem   

 (4357,5221,00000000,0040,0000179000000) + 150.000,00 Kč 

 Vila Vančurova o.p.s. odlehčovací služba   

 (4359,5221,00000000,0040,0000179000000) + 50.000,00 Kč 

 OASA nezisková o.p.s.   

 (4351,5221,00000000,0040,0000428000000) + 300.000,00 Kč 

 ANIMA VIVA z.s.   

 (4312,5222,00000000,0040,0000158000000) + 115.000,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/16/Z 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  příjem z daně z přidané hodnoty   

  (0000,1211,000000000,0020,0000000000000) + 40.000.000,00 Kč 
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  příjem z daně z příjmů právnických osob   

  (0000,1121,000000000,0020,0000000000000) + 20.000.000,00 Kč 

  daň z hazardních her - 30% dle § 7 odst. 4 písm. b)   

  (0000,1381,000000000,0020,0009814000000) +1.000.000,00 Kč 

  daň z hazardních her - 65% dle § 7 odst. 1 písm. b)   

  (0000,1385,000000000,0020,0009822000000) + 14.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 30.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  projektové dokumentace   

  (6409,6121,000000000,0220,0000000000000) + 15.000.000,00 Kč 

  
Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - 
rekonstrukce 

  

  (3314,6121,000000000,0220,0007464000000) + 20.000.000,00 Kč 

  
MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření 
kapacity 

  

  (3111,6121,000000000,0220,0007466000000) + 10.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/17/Z 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) - 1.500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 
  Dolní oblast Vítkovice, z.s. - účelová dotace   

  (3900,5222,000000120,0120,0000434000000) + 1.500.000,00 Kč 

 
 
 


