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rozpočtové opatření č. 2020/72 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  HALA - měsíční odměna na správu   

  (3412,5169,00000000,0051,0001006760000) + 530.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 530.000,00 Kč 

 
 
rozpočtové opatření č. 2020/73 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Správa a údržba zimního stadionu   

  (3412,6121,00000000,0051,0001103750000) + 230.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 230.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/74 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000111,0020,0002456230000) + 400.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  festival "63. Bezručova Opava 2020"   

  - nákup služeb    

  (3312,5169,000000111,0121,0002456230000) + 400.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/75 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000133,0020,0000000000039) + 110.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času   

  

účelový neinvestiční příspěvek na provoz- projekt 
"úhrada nákladů, které souvisí s organizací 
okresních a krajských kol soutěží typu A a B 
vyhlášených MŠMT pro rok 2020" 

  

  (3233,5336,000000133,0030,0001002000039) + 110.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/76 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   
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  (0000,4122,000000319,0020,0002389000000) + 166.600,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  protidrogová činnost   

  - nájemné   

  (3541,5164,000000000,0030,0001011000000)                    - 1.815,00 Kč 

   - nákup služeb   

  (3541,5169,000000000,0030,0001011000000)  - 52.800,00 Kč 

  - ostatní osobní výdaje   

  (3541,5021,000000000,0030,0001011000000)  - 2.0000,00 Kč 

  Projekt Opava - osvětové kampaně 2020   

  - nájemné   

  (3900,5164,000000000,0030,0002389000000) + 1.815,00 Kč 

  (3900,5164,000000319,0030,0002389000000) + 4.235,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000000,0030,0002389000000) + 51.200,00 Kč 

  (3900,5169,000000319,0030,0002389000000)                 + 61.600,00 Kč 

  - ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,000000000,0030,0002389000000) + 3.600,00 Kč 

  (3900,5021,000000319,0030,0002389000000)                     + 8.400,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  projekt Opava - osvětové kampaně 2020   

  - nákup služeb   

  (003900,5169,000000319,0140,0002389000000)  - 92.365,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/77 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Rekreační oblast Stříbrné jezero   

  (3429,6121,00000000,0220,0007649000000)      -   6.335.000,00 Kč 

  Krnovská 71B - fasáda, střecha   

  (6171,5171,00000000,0220,0007504000000)             +   5.000.000,00 Kč 

  Kostel sv. Václava - střecha   

  (3322,5171,00000000,0220,0007558000000)     +   1.335.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/78 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Rekonstrukce ul. Žižkova   

  - opravy a udržování   

  (2212,5171,000000020,0220,0007798000000)                   - 14.848,18 Kč 

  
- nadlimitní věcná břemena (doplatek - vyúčtování 
zálohy) 

  

  (2212,6142,000000020,0220,0007798000000)                + 14.848,18 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/79 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  (0000,4216,106515974,0020,0002399000000)   + 1.243.346,02 Kč 
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ve výdajích - MČ Malé Hoštice 

  Projekt "Protipovodňová opatření statutárního   

  města Opavy - městská část Malé Hoštice   

  - stroje, přístroje a zařízení   

  (3744,6122,106515974,0810,0002399000000) + 1.090.886,02 Kč 

  (3744,6122,106100000,0810,0002399000000) + 467.522,59 Kč 

  (3744,6122,000000020,0810,0002399000000)  - 505.637,70 Kč 

  (3744,6122,000000000,0810,0002399000000) -1.052.770,91 Kč 

  - studie   

  (3744,6119,106515974,0810,0002399000000) + 101.640,00 Kč 

  (3744,6119,106100000,0810,0002399000000) + 43.560,00 Kč 

  (3744,6119,000000020,0810,0002399000000)   - 145.200,00 Kč 

  - rezerva městské části   

  (6409,5909,000000020,0810,0000000000000) + 650.837,70 Kč 

  (6409,5909,000000000,0810,0000000000000) + 592.508,32 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/80 

ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov  

  opravy a udržování   

  (6171,5171,000000000,0051,0000000000000) - 77.707,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 
  Stříbrné jezero - mobilní WC (TOI TOI)   

  - nájemné   

  (3639,5164,000000000,0050,0000000000000) + 31.460,00 Kč 

  - provádění dezinfekce   

  (3639,5169,000000000,0050,0000000000000) + 46.247,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/81 

ve výdajích - odbor majetku města 

  budovy, haly a stavby   

  (3631,6121,000000000,0050,0000000000000) -23.789,00 Kč 

  ul. Purkyňova - rozvaděč VO   

  opravy a udržování   

  (3631,5171,000000000,0050,0000000000000) + 23.789,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/82 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 90.755,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  umístění nového dopravního značení (ul. Purkyňova 
a Englišova) 

  

  (2212,5171,000000000,0050,0000000000000) + 90.755,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/83 

v příjmech - kancelář primátora 

  přijaté náhrady za zrušené letenky   

  (2191,2324,00000000,0120,0001052000000) + 87.264,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora  
zahraniční vztahy - služby   

  (2191,5169,00000000,0120,0001052000000) + 87.264,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/84 

v příjmech - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  pojistné plnění - zimní stadion   

  (6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 71.710,00 Kč 

      

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

  Správa a údržba zimního stadionu   

  opravy a udržování   

  (3412,5171,00000000,0051,0001103750000) + 71.710,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/85 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
Obnova slezských center I. - Opava - dotace 
z Euroregionu Silesia - přeshraniční spolupráce 

  

  (3635,2329,000000000,0020,0002453000000) + 282.473,06 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 282.473,06 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/86 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 - 85% EU   

  (0000,4116,104513013,0020,0002402000000) + 589.798,63 Kč 

  MD 231 0000 - 10% SR   

  (0000,4116,104113013,0020,0002402000000) + 69.388,08 Kč 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 - 85% EU   

  (0000,4216,104513013,0020,0002402000000) + 61.710,00 Kč 

  MD 231 0000 - 10% SR   

  (0000,4216,104113013,0020,0002402000000) + 7.260,00 Kč 

      

ve výdajích - samostatné pracoviště hlavního architekta 

  
projekt "Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a 
optimalizace strategie veřejné dopravy - město 
Opava" - 4. splátka dotace 

  

  nákup služeb   



Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 10.06.2020 
 

5 
 

  85% EU - částečné dofinancování   

  (3635,5169,104513013,0080,0002402000000) + 504.819,25 Kč 

  10% SR - částečné dofinancování   

  (3635,5169,104113013,0080,0002402000000) + 59.390,50 Kč 

  5% SMO - úplné dofinancování   

  (3635,5169,000000020,0080,0002402000000) - 31.013,79 Kč 

  (3635,5169,104100000,0080,0002402000000) + 31.013,79 Kč 

  předfinancování projektu   

  (3635,5169,000000020,0080,0002402000000) - 564.209,75 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
rezerva FARO (způsobilé nepřímé výdaje - v roce 2019 

předfinancováno z rozpočtu SMO ve výši 115.961,25 Kč - odbor 
INFO - rozdíl bude doplněn při další splátce) 

  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 94.976,96 Kč 

  rezerva FARO (způsobilé výdaje předfinancované v roce 

2019 - odbor INFO - programové vybavení) 
  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 68.970,00 Kč 

  rezerva FARO (hlavní architekt - předfinancování smlouvy bez 
podílu SMO) 

  

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 564.209,75 Kč 

 
 
 
 


