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Rozpočtové opatření č. 2020/174 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013015,0020,0002422000000) + 185.217,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  výkon sociální práce s výjimkou OSPOD   

  - platy   

  (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 138.428,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (6171,5031,000013015,0192,0002422000000) + 34.330,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6171,5032,000013015,0192,0002422000000) + 12.459,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/175 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000092501,0020,0007512000000) + 2.758.701,73 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava Kylešovice - II.etapa   

  - stavba 50% uznatelných výdajů (poslední splátka)   

  (2219,6121,000092501,0220,0007512000000) + 2.758.701,73 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/176 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000027) + 49.952,61 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000027) + 849.194,48 Kč 

      

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000027) + 25.043,74 Kč 

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000027) + 425.743,46 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - účelový investiční příspěvek na 
provoz - projekt "Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro 
rozvoj technicko-řemeslných a přírodovědných kompetencí 
žáků" 

  

  (3113,6356,107117968,0030,0001002000027) + 49.952,61 Kč 

  (3113,6356,107517969,0030,0001001000027) + 849.194,48 Kč 

      

  

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro 
rozvoj technicko-řemeslných a přírodovědných kompetencí 
žáků" 

  

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000027) + 25.043,74 Kč 

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000027) + 425.743,46 Kč 
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  ZŠ a MŠ Malé Hoštice - 10% podíl zřizovatele   

  na projektu (viz výše)   

  - účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001001000027) + 99.905,24 Kč 

  -účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000027) + 50.087,47 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 149.992,71 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/177 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 4.116,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

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

  

  (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 3.069,80 Kč 

  nájemné - hrobová místa (vratka přeplatku minulých let)   

  (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 1.046,70 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/179 

ve výdajích - odbor Kancelář primátora 

  Bezručova Opava   

  DHDM   

  (3312,5137,000000000,0121,0002456230000) - 40.000,00 Kč 

  kulturní předměty   

  (3312,6127,000000000,0121,0002456230000) + 40.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/180 

ve výdajích - odbor majetku 

  oddělení správy a evidence budov   

  správa a údržba fotbalového stadionu   

  stavební úpravy - bezpečnostní velín   

  (3412,6121,000000000,0051,0001007770000) + 75.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 75.000,00 Kč 

    
 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/181 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor dopravy 

  plán dopravní obslužnosti   

  (2292,5169,000000000,0160,0000000000000) + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/182 

ve výdajích - odbor školství 

  Účelový neinvestiční příspěvek Nákup digitálních technologií - 
vratka 

  

  Základní škola Opava, Englišova   

  (3113,5331,000000120,0030,0001002000019) - 570.000,00 Kč 

      

  Základní škola Opava, Šrámkova   

  (3113,5331,000000120,0030,0001002000032) - 416.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000120,0020,0002996000000) + 986.000,00 Kč 

 
 
 


