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Rozpočtové opatření č. 2020/31 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 1.200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  právní služby   

  (3639,5166,000000000,0050,0000000000000) + 1.200.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/32 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha - PD    

  (3113,5169,00000000,0220,0007498000000) + 114.647,50 Kč 

  Investice - projektová dokumentace   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 114.647,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/33 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (3113,2229,103533063,0020,0001002000023) + 14.297,85 Kč 

  (3113,2229,103133063,0020,0001002000023) + 2.523,15 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

vratky transferů - poskytnutých z veřejných rozpočtů 
- ZŠ Ochranova - projekt "Personální podpora a 
rozvoj extrakurikulárních aktivit na základní škole" - 
vratka nevyužitých finančních prostředků 

  

  (6402,5364,103533063,0020,0000000000023) + 14.297,85 Kč 

  (6402,5364,103133063,0020,0000000000023) + 2.523,15 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/34 

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

  Hala Opava   

  - opravy a udržování   

  (3412,5171,000000000,0051,0001006760000) - 181.500,00 Kč 

  - DHDM - nákup čistícího stroje   

  (3412,5137,000000000,0051,0001006760000) + 26.500,00 Kč 

  - stroje, přístroje, zařízení - nákup čistícího stroje   

  (3412,6122,000000000,0051,0001006760000) + 155.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/35 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva dotace ostatní   

  (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 60.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času - neinv. příspěvek    
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  Mezinárodní folklorní festival   

  (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 60.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/36 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 80.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor vnitřních věcí 
  občanské záležitosti - věcné dary   

  (3399,5194,000000000,0090,0002509000000) + 80.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/37 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO - krizový stav   

  (5213,5903,00000120,0020,0002989000000) + 4.000.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  Rozdělení zůstatku ZBU   

  (0000,8115,00000120,0000,0000000000000) + 4.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/38 

ve výdajích - MČ Milostovice 

  oprava chodníkových obrubníků a sjezdů   

  (2219,5171,00000000,0870,0000000000000) - 287.675,43 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 
  jmenovitá akce "Oprava chodníkových obrubníků a 

sjezdů, Praskovo nám., Milostovice" 
  

  (2219,5171,00000000,0790,0004252000000) + 287.675,43 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/39 

ve výdajích - MČ Milostovice 

  oprava účelové komunikace   

  (2212,5171,00000000,0870,0000000000000) - 432.596,45 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 
  jmenovitá akce "Oprava účelové komunikace směr 

Nový Dvůr (pokračování)" 
  

  (2212,5171,00000000,0790,0004254000000) + 432.596,45 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/40 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd + odvodů 
v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00HIMUB) 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 198.000,00 Kč 
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ve výdajích - městská policie 
  platy   

  (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 147.982,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 36.700,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 13.318,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/41 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  přijaté dary OŽP   

   (1014,2321,00000000,0130,0009209000000)                 + 12.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  útulek pro psy - opravy a udržování   

   (1014,5171,00000000,0130,0002524000000)                   + 12.000,00 Kč 

 
 
 


