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Rozpočtové opatření č. 2020/124 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  místní správa   

  (6171,6121,00000000,0051,0000000000000)           + 71.141,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  místní správa   

  (6171,5171,00000000,0051,0000000000000)           - 71.141,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/125 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002996000000) - 400.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  omezení šíření jmelí bílého   

  (3745,5169,000000120,0130,0002401000000) + 400.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/126 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 1.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční 
příspěvek k úhradě uznatelných nákladů projektu 
"Let´s sing Oratorio Music" 

  

  (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 1.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/127 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  Ostatní přijaté vratky transferů   

  (3113,2229,000000333,0020,0001002000018) + 1.800,00 Kč 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
finanční vypořádání minulých let, účelové dotace - 
ZŠ Boženy Němcové - projekt  "Třidnické hodiny 

  

  (6402,5366,000000333,0020,0001002000018) + 1.800,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/128 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  MŠ Komárov - přístavba   

  (úprava položky)   

  (3111,6121,00000020,0220,0007532000000) - 206.988,65 Kč 

  (3111,5137,00000020,0220,0007532000000) + 206.988,65 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/129 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000092501,0020,0007512000000) + 1.164.849,87 Kč 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava Kylešovice - II. etapa   

  - stavba 50% uznatelných výdajů  (2.splátka)   

  (2219,6121,000092501,0220,0007512000000) + 1.164.849,87 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/130 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtů   

  (0000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 868.243,00 Kč 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  

Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na 
provoz - na odměny zaměstnanců sociálních služeb 
v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie 
koronaviru 

  

  (4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 868.243,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/131 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85% EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000017) + 319.069,59 Kč 

  15% SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000017) + 56.306,41 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Mnišská - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt Pečujeme o 2 leté děti III (šablony 
III) 

  

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000017) + 319.069,59 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000017) + 56.306,41 Kč  

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/132 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85% EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000031) + 706.941,59 Kč 

  15% SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000031) + 124.754,41 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Kylešovice - účelový neinvestiční Příspěvek na 
provoz - projekt šablony III 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000031) + 706.941,59 Kč  

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000031) + 124.754,41 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/133 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Rezerva na projekty   

  (6409,6119,0000000,0140,000000000000) - 60.500,00 Kč 

  projekt Podpora výměny kotlů ve městě Opava   

  - energetické posudky   

  (3713,5169,000000000,0140,0002395000000) + 60.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/134 

v příjmech - odbor majetku města 

  pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 87.233,00 Kč 

ve výdajích - městská policie 

  městský kamerový systém   

  (5311,5171,000000000,0110,0001047000000) + 87.233,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/135 

ve výdajích - odbor majetku 

  oddělení správy a evidence budov   

  správa a údržba fotbalového stadionu   

  stavební úpravy-bezpečnostní velín   

  (3412,6121,000000000,0051,0001007770000) + 357.043,00 Kč 

  energetický audit   

  (3412,5169,000000000,0051,0001007770000) + 90.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO    

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 447.043,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/136 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85% EU   

  0000,4116,103533063,0020,0000000000007) + 528.885,29 Kč 

  15% SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000007) + 93.332,71 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Neumannova (Sedmikrásky) - účelový 
neinvestiční příspěvek na provoz - projekt šablony 
III 

  

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000007) + 528.885,29 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000007) + 93.332,71 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/137 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 
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  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85% EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000012) + 464.314,19 Kč 

  15% SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000012) + 81.937,81 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ 17. listopadu - účelový neinvestiční příspěvek 
na provoz - projekt šablony III 

  

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000012) + 464.314,19 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000012) + 81.937,81 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/138 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85% EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000009) +481.466,33 Kč 

  15% SR   

  (0000,4116,103133063,0020,000000000009) + 84.964,67 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt   

  

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000009) + 481.466,33 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000009) + 84.964,67 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/139 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85%  EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000001) + 234.390,88 Kč 

  15%  SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000001) + 41.363,12 Kč 

    
 

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Heydukova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt   

  

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000001) + 234.390,88 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000001) + 41.363,12 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/140 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85% EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000028) + 460.242,69 Kč 

  15% SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000028) + 81.219,31 Kč 
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ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ a MŠ Suché Lazce - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt   

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000028) + 460.242,69 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000028) + 81.219,31 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/141 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  85% EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000006) + 260.115,29 Kč 

  15% SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000006) + 45.902,71 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Zborovská - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt šablony III 

  

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000006) + 260.115,29 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000006) + 45.902,71 Kč 

 
 
 
 
 


