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Rozpočtové opatření č. 2020/195 

ve výdajích - MČ Suché Lazce  

  Rezerva MČ    

  (6409,5901,0000000020,0830,0000000000000) -     331.152,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor Kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  JSDH - dofinancování DA    

  (5512,6123,000000020,0193,0002530000000) +    331.152,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/196 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  85% EU   

  (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) + 1.260.411,70 Kč 

  15% SR   

  (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) + 222.425,60 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  

Zařízení školního stravování - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "Provoz bezplatné stravy 
dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP 
PMP v Moravskoslezském kraji IV" - 1.splátka neinvestiční 
dotace 

  

  85% EU   

  (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) + 1.260.411,70 Kč 

  15% SR   

  (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) + 222.425,60 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/197 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní    

  správy státního rozpočtu   

  (0000,4111,000098018,0020,0000000000000) + 47.775,00 Kč 

  (0000,4111,000098030,0020,0000000000000) + 19.500,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021   

  - výdaje s došetřováním TEA budov v roce 2020   

  ostatní osobní výdaje   

  (6149,5021,000098018,0192,0000000000000) + 47.775,00 Kč 

  - výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020   

  platy zaměstnanců v pracovním poměru   

  (6149,5011,000098030,0192,0001096000000) + 14.574,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (6149,5031,000098030,0192,0001096000000) + 3.614,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (6149,5032,000098030,0192,0001096000000) + 1.312,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/198 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 849.892,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  Městské lesy Opava - neinvestiční účelový   

  příspěvek na provoz    

  - zajištění lesních porostů    

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 219.640,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou - první   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 491.652,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou - opakovaná   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 81.000,00 Kč 

  - výchova lesních porostů do 40 let skutečného   

  věku porostu   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 57.600,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/199 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 159.528,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  Městské lesy Opava - neinvestiční účelový   

  příspěvek na provoz   

  - vyklizování nebo přibližování dříví koněm   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 92.748,00 Kč 

  - likvidace klestu štěpkováním nebo drcením   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 66.780,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/200 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002996000000) - 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Studie - překládací stanice (směsný komunální odpad)   

  (3722,5166,000000120,0130,0002384000000)  + 300.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/201 

ve výdajích - odbor majetku, TSO  

  rezerva - jmenovité akce   

  (6409,5901,000000000,0790,0004000000000) - 33.454,00 Kč 

  Městské lázně - zpětná klapa   

  (3412,6121,000000000,0790,0001102000000) + 33.454,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/202 

ve výdajích - odbor majetku města 

  opravy a udržování   

  (6171,5171,000000000,0051,0000000000000) - 65.340,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  Městské lázně - pračka   

  (3412,6122,000000000,0790,0001102000000) + 65.340,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/203 

ve výdajích - odbor majetku města 

  opravy a udržování   

  (6171,5171,000000000,0051,0000000000000) - 43.000,00 Kč 

      

  Budovy, haly a stavby   

  (6171,6121,000000000,0051,0000000000000) + 43.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/204 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Vánoční trhy - služby   

  (3399,5169,00000000,0120,10432300000) - 345.577,00 Kč 

  Vánoční trhy - osvětlení   

  (3399,6122,00000000,0120,10432300000) + 345.577,00 Kč 

 
 
 
 


