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Rozpočtové opatření č. 2020/42 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 240.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školstvi 

  
projekt "Inkluzívní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality" 

  

  - zpracování projektu   

  (3113,5169,000000000,0030,0002390000000) + 85.000,00 Kč 

  - ostatní osobní výdaje   

  (3113,5021,000000000,0030,0002390000000) + 155.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/43 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů - projekt   

  "RESOLVE"   

  MSK 15%   

  (0000,4122,112100000,0020,0002421000000) + 3.320,85 Kč 

  EU 85%   

  (0000,4122,112500000,0020,0002421000000) + 18.818,15 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  projekt "RESOLVE"   

  - cestovné (pouze rok 2020)   

  (3636,5173,112100000,0140,0002421000000) + 2.326,99 Kč 

  (3636,5173,112500000,0140,0002421000000) + 13.186,26 Kč 

  (3636,5173,000000000,0140,0002421000000) - 15.513,25 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 22.139,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/44 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 24.360,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový 
příspěvek na provoz 

  

  
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 
let skutečného věku porostu 

  

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 24.360,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/45 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO - krizový stav   

  (5213,5903,00000120,0020,0002989000000) - 41.700,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  nákup zatavovacího stroje vč. příslušenství   

  DHDM   

  (5213,5137,00000120,0030,0000000000000) + 31.315,00 Kč 

  drobný materiál   

  (5213,5139,00000120,0030,0000000000000) + 10.385,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/46 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva - peněžní dar - OSVČ, malý a střední 
podnik (Covid-19) 

  

  (5213,5903,00000120,0020,0002983000000) + 10.000.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  Rozdělení zůstatku ZBU   

  (0000,8115,00000120,0000,0000000000000) + 10.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/47 

v příjmech - odbor školství 

  přijetí peněžního daru - sml. MMOPP00D60HM 

  (2219,2321,00000000,0030,0009131000000) + 6.160,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor školství   

  stojany na kola   

  (2219,5137,00000000,0030,0000000000000) + 6.160,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 


