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Rozpočtové opatření č. 2020/231 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000025) + 115.532,04 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000025) + 1.964.044,71 Kč 

      

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000025) + 33.422,50 Kč 

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000025) + 568.182,48 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Vrchní - účelový investiční příspěvek na provoz - projekt 
"Stavební úpravy půdních prostor - vybudování učeben pro 
zájmové vzdělávání" 

  

  (3113,6356,107117968,0030,0001001000025) + 115.532,04 Kč 

  (3113,6356,107517969,0030,0001001000025) + 1.964.044,71 Kč 

      

  
ZŠ Vrchní -  účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 
projekt "Stavební úpravy půdních prostor - vybudování 
učeben pro zájmové vzdělávání" 

  

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000025) + 33.422,50 Kč 

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000025) + 568.182,48 Kč 

      

  ZŠ Vrchní - 10% podíl zřizovatele   

  na projektu (viz výše)   

  -účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000025) + 66.845,00 Kč 

  -účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001001000025) + 231.064,09 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 297.909,09 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/232 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Školení a vzdělávání - výkon sociální práce   

  (6171,5167,000013015,0040,0002422000000) - 17.010,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  Platy - výkon sociální práce   

  (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 12.713,00 Kč 

  Sociální pojištění - výkon sociální práce   

  (6171,5031,000013015,0192,0002422000000) + 3.153,00 Kč 

  Zdravotní pojištění - výkon sociální práce   

  (6171,5032,000013015,0192,0002422000000) + 1.144,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/233 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 3.100.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční příspěvek na 
provoz - "Program státní podpory profesionálních divadel a 
stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých 
sborů" - záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie 
COVID - 19 

  

  (3311,5336,000034352,0121,0001002000034) + 3.100.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/234 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  
(0000,4122,000000211,0020,000245000000)                   + 

50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

   posílení akceschopnosti jednotky SDH   

  - ostatní osobní výdaje   

  (5512,5021,000000211,0192,000245000000) + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/235 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029030,0020,0000000000037) + 1.874.730,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový příspěvek na 
provoz - zmírnění dopadů kůrovcové kalamit v nestátních 
lesích za rok 2019 

  

  (1039,5331,000029030,0050,0001002000037) + 1.874.730,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/236 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000019) + 193.833,01 Kč 

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000019) + 1.098.386,99 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Englišova - účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 
projekt "Moderní výuka 2" (šablony III) 

  

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000019) + 193.833,01 Kč 

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000019) + 1.098.386,99 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/237 

v příjmech - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR projekt " Jednotný 
přístup k systému řízení znečištění ovzduší pro funkční 
městské oblasti v oblasti TRITIA (AIR TRITIA) 

  

  9.216,77 EU   

  (3716,2329,111500000,0140,0002454000000) + 234.198,13 Kč 

   

 ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 234.198,13 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/238 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013011,0020,0002556000000)             + 230.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   

  platy   

  (4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 218.282,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 8.609,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 3.109,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/240 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Slezské divadlo Opava   

  posudky, konzultace a revize   

  (3311,5166,000000000,0121,0002525000000) + 300.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/241 

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  ostatní územní příprava   

  nákup služeb   

  (3635,5169,000000000,0080,0001039000000) - 120.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Marketingová komunikace   

  nákup služeb   

  (2141,5169,000000000,0120,0002560000000) + 120.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/242 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 347,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  nájemné hrobová místa (vratka přeplatku minulých let)   

  (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 88,20 Kč 

  
služby spojené s nájmem-hrobová místa (vratka přeplatku 
minulých let) 

  

  (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 258,80 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/243 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

a) VO Kylešovský kopec   

  (3631,6121,000000000,0220,0000000000000) - 1.000.685,00 Kč 

  VO Kylešovský kopec   

  (3631,6121,000000000,0220,0007503000000) + 1.000.685,00 Kč 

  VO Kylešovský kopec   

  (3631,6121,000000000,0220,0007503000000) -  1.000.685,00 Kč 

  VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. října, Kolofíkovo 
nábřeží) 

  

  (3631,6121,000000000,0220,0007549000000)  -  450.406,00 Kč 

  Hrnčířská 13, 15, 15a (výměna oken, zateplení)   

  3612,6121,000000000,0220,0007515000000)  -  63.784,00 Kč 

  
ZŠ Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační 
nádrže 

  

  3113,6121,000000000,0220,0007494000000)  -  36.984,00 Kč 

  Propojení Krnovská - Žizkova   

  2212,6121,000000000,0220,0007562000000)  -  688.304,00 Kč 

  Investice - projektová dokumentace   

  6409,6121,000000000,0220,0000000000000)  -  759.837,00 Kč 

  Kostel sv. Václava - střecha   

  (3322,5171,000000000,0220,0007558000000)  + 3.000.000,00 Kč 

      

b) MŠ Komárov - přístavba   

  (3111,6121,000000020,0220,0007532000000)  - 156.910,00 Kč 

  Úprava staré Jaktarky   

  2321,6121,000000020,0220,0007909000000)  -  39.207,00 Kč 

  Rekonstrukce mostu ul. Mostní   

  2212,6121,000000020,0220,0007853000000)  -  6.358,00 Kč 

  Vlaštovičky - hasičská zbrojnice    

  (5512,6121,000000020,0220,0007823000000)  -  255.423,00 Kč 

  ZŠ Mařádkova - hala - střecha   

  (3113,5171,000000020,0220,0007508000000)  -  60.353,00 Kč 

  Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstr. II.   

  4350,6121,000000000,0220,0007496000000)  -  2.300.000,00 Kč 

  4350,6121,000000120,0220,0007496000000)  -  194.421,00 Kč 
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  ZŠ Mařádkova - kotelna   

  (3113,6121,000000120,0220,0007521000000)  -  208.075,00 Kč 

  MŠ Krnovská - oprava plotu    

  (3111,5171,000000120,0220,0007493000000)  -  211.973,00 Kč 

  Opava - telematika   

  (2212,6121,000000120,0220,0007527000000)  -  4.967.280,00 Kč 

  Krnovská 71B - fasáda, střecha    

  (6171,5171,000000020,0220,0007504000000)  +  518.251,00 Kč 

  (6171,5171,000000000,0220,0007504000000)  +  2.300.000,00 Kč 

  (6171,5171,000000120,0220,0007504000000)  +  5.581.749,00 Kč 

      

c) Sídliště Kylešovice - II. etapa   

  2219,6121,000000000,0220,0007512000000)  -  3.457.729,00 Kč 

  2219,6121,000000020,0220,0007512000000)  -  3.241.298,00 Kč 

  Opava - telematika   

  (2212,6121,000000120,0220,0007527000000)  -  4.584.056,00 Kč 

  ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby)   

  (3113,6121,000000000,0220,0007665000000)  +  3.457.729,00 Kč 

  (3113,6121,000000020,0220,0007665000000)  +  3.241.298,00 Kč 

  (3113,6121,000000120,0220,0007665000000)  +  4.584.056,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/244 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Investice - projektová dokumentace   

  6409,6121,000000120,0220,0000000000000)  -  14.500.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  tvorba fondu rezerv a rozvoje   

  (0000,8115,000000120,0020,0000000000000) + 14.500.000,00 Kč 

 
 
 


