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Rozpočtové opatření č. 2020/59 

v příjmech - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  pojistné plnění – budova městské policie   

  (6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 32.556,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  budova městské policie - opravy a udržování   

  (5311,5171,00000000,0051,0000000000000) + 32.556,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/60 

v příjmech - odbor majetku města 

  vratky přeplatků záloh energií  z roku 2019   

  bytové hospodářství   

  (3612,2324,000000000,0051,0001035000000) + 105.465,00 Kč 

  nebytové hospodářství   

  (3613,2324,000000000,0051,0001035000000) + 267.131,00 Kč 

  místní správa   

  (6171,2324,000000000,0051,0000000000000) +864.222,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  vratky přeplatků záloh na služby z roku 2019   

  bytové hospodářství   

  (3612,5909,000000000,0051,0001035000000) + 1.036.818,00 Kč 

  nebytové hospodářství   

  (3613,5909,000000000,0051,0001035000000) + 200.000,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/61 

v příjmech - odbor majetku města 

  bytové hospodářství   

  nájemné - nedoplatky minulých let   

  (3612,2139,000000000,0051,0009299000000) + 86.999,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  vrt. Sv. Anna   

  (2310,5166,000000000,0051,0007529000000) + 86.999,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/62 

v příjmech - odbor školství 

  přijetí peněžního daru - sml.MMOPP00D6EVY   

  (2219,2321,00000000,0030,0009131000000) + 5.735,00 Kč 
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ve výdajích - odbor školství 

  stojany na kola   

  (2219,5137,00000000,0030,0000000000000) + 5.735,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/63 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6401,5901,000000000,0020,0002996000000) - 731,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 
  nájemné - hrobová místa (vratka přeplatku minulých 

let) 
  

  (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 68,00 Kč 

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

  

  (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 663,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/64 

ve výdajích - městská policie 

  Městský kamerový systém - stroje, přístroje a 
zařízení 

  

  (5311,6122,000000000,0110,0001047000000) - 994.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Zefektivnění a rozšíření MKDS V. etapa - stroje, 
přístroje a zařízení 

  

  (4349,6122,000000000,0030,0002388000000) + 994.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/65 

ve výdajích - odbor majetku TSO - jmenovité akce 

  Rezerva - Jmenovité akce   

  (6409,5901,000000020,0790,0004000000000) - 12.270,00 Kč 

  Nová JA - Kontejnerové stání ul. Veleslavínova   

  (2219,6121,000000020,0790,0004255000000) + 12.270,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/66 

ve výdajích - odbor majetku, TSO - jmenovité akce 

  JA - Zahradnictví - škody po přívalovém dešti   

  (3639,6121,000000020,0790,0004239000000) - 68.345,00 Kč 

  Nová JA - demolice skleníku v zahradnictví Žižkova   

  (3639,5169,000000020,0790,0004253000000) + 68.345,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/67 

v příjmech - odbor školství 

  nařízený odvod z fondu investic   

  Základní škola T.G.Masaryka Opava   

  (3113,2122,00000000,0030,0009273000030) - 320.000,00 Kč 



Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 20.05.2020 
 

3 
 

ve výdajích - odbor školství 

  neinvestiční příspěvek na provoz   

  Základní škola T.G.Masaryka Opava   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000030) - 320.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/68 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000014004,0020,0002450000000) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  JSDH - Opava - Kylešovice   

  - ostatní osobní výdaje   

  (5512,5021,000014004,0192,0002450000000) + 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/69 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci 
souhrnného dotačního vztahu 

  

  (0000,4112,000000000,0020,0000000000000) + 223.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 223.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/70 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 3.075.097,13 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace- 10. 
žádost o platbu - konečná původně schváleno 
v rozpočtu 2020 

  

  (uznatelné výdaje celkem)   

  - stavba   

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 12.718.835,86 Kč 

  
uznatelné výdaje hrazené z dotace (85% 
uznatelných výdajů snížených o předpokládané 
budoucí příjmy) 

  

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 3.075.097,13 Kč 

  uznatelné výdaje SMO    

  (15% z uznatelných výdajů snížených   

  

o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových 
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy) 
+ uznatelné výdaje nad rámec celkové přiznané 
dotace) 

  

  - stavba   
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  (2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 3.617.523,73 Kč 

  - stroje, přístroje, zařízení   

  (2321,6122,10610000,0220,0007869000000) + 6.026.215,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   

  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000)    + 3.075.097,13 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/71 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní investiční přijaté transfery ze SR - 
Revitalizace bytových domů Horní náměstí 33,34,35 
- profinancováno v letech 2018-2019  

  

  (0000,4216,107517968,0020,00007638000000) + 3.649.876,00 Kč 

  (0000,4216,107117968,0020,00007638000000) + 182.493,80 Kč 

    celkem + 3.832.369,80 Kč 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000)  + 3.832.369,80 Kč 

 


