Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 22.07.2020
Rozpočtové opatření č. 2020/105
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000013305,0020,0000000000036)

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na provoz financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů forem sociálních služeb 2. splátka
(4350,5336,000013305,0040,0001002000036)

+ 1.622.000,00 Kč

+ 1.622.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/106
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000332,0020,0000000000039)

+ 39.100,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
Středisko volného času - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt "Budoucnosti 4.0 se nebojíme, šikovné ruce
potřebné jsou v každé době"
(3233,5336,000000332,0030,0001002000039)

+ 39.100,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/107
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
investiční přijaté transfery ze státních fondů
(0000,4213,000092501,0020,0007512000000)

+ 729.299,33 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Regenerace sídliště Opava Kylešovice - II. etapa- stavba 50%
uznatelných výdajů
(2219,6121,000092501,0220,0007512000000)

+ 729.299,33 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/108
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000344,0020,0000000000034)

ve výdajích, kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční příspěvek na
spolufinancování uznatelných provozních nákladů
(3311,5336,000000344,0121,0001002000034)

+ 1.190.136,00 Kč

+ 1.190.136,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/109
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
(0000,4116,000034070,0020,0000000000034)

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
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+ 329.000,00 Kč

Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 22.07.2020
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční příspěvek na
provoz - realizaci projektu "Let´s sing Oratorio Music"
(3311,5336,000034070,0121,0001002000034)

+ 329.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č.2020/110
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000680,0020,0002392000000)

+ 120.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, turistické informační centrum
realizace projektu "Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji pro
rok 2020"
- programové vybavení
(2143,5172,000000680,0120,0002392000000)
(2143,5172,000000000,0120,0002392000000)

+ 67.200,00 Kč
- 67.200,00 Kč

- služby související s informačními a komunikačními
technologiemi
(2143,5168,000000680,0120,0002392000000)
(2143,5168,000000000,0120,0002392000000)

+ 52.800,00 Kč
- 52.800,00 Kč

Rozvoj služeb TIC
- nákup služeb
(2143,5169,000000000,0120,0001042210000)

+ 120.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/111
ve výdajích - odbor kanceláře tajemníka - oddělení hospodářské správy
umělecké historické předměty
opravy
(3639,5171,000000000,0191,0000000000000)

+ 6.000,00 Kč

kulturní předměty
(3639,6127,000000000,0191,0000000000000)

- 6.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/112
v příjmech - odbor majetku města
pojistné plnění
(6171,2322,000000000,0050,0009282000000)

+ 408.862,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
rezerva - jmenovité akce
(6409,5901,000000000,0790,0004000000000)

+ 408.862,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/113
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,00020,0002996000000)
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
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- 2.035,50 Kč
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služby spojené s nájmem - hrobová místa (vratka
přeplatku minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009236000000)
nájemné hrobová místa (vratka přeplatku minulých
let)
(3632,5909,000000000,0790,0009235000000)

Rozpočtové opatření č. 2020/114
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
výuka anglického jazyka pro zastupitele
(6112,5167,000000000,0192,0000000000000

+ 1.518,00 Kč

+ 517,50 Kč

+ 88.800,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

- 88.800,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/115
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,000000120,0790,0004000000000)

- 450.000,00 Kč

JA TS - přístřešky zastávek MHD - zelená střecha
(2221,6121,000000120,0790,0004272000000)

Rozpočtové opatření č. 2020/116
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00HIKWF)
(0000,4116,00013101,0020,0002520000000)
ve výdajích - Městská policie
platy
(4349,5011,00013101,0110,0002520000000)
sociální pojištění
(4349,5031,00013101,0110,0002520000000)
zdravotní pojištění
(4349,5032,00013101,0110,0002520000000)

+ 450.000,00 Kč

+ 66.000,00 Kč

+ 49.327,36 Kč
+ 12.233,18 Kč
+ 4.439,46 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/117
ve výdajích - odbor informatiky
pronájem výpočetní techniky
(6115,5164,00098135,0170,0000000000000)

+ 117.975,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva – FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
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- 117.975,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2020/118
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
participativní rozpočet 2020 - rezerva
(3900, 5901, 000000000, 0140, 0000000000000)

- 1.317.184,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TS Opava
JA TS - Vyšplhej se na své hnízdo (participativní
rozpočet 2020)
(3421,6121,000000000,0790,0004266000000)

+ 395.030,00 Kč

JA TS - Taneční parket pod širým nebem
(participativní rozpočet 2020)
(3429,6121,000000000,0790,0004267000000)

+ 366.407,00 Kč

JA TS - Projekt Integrace (participativní rozpočet
2020)
(3421,6121,000000000,0790,0004268000000)

+ 291.009,00 Kč

JA TS - Úprava parčíku (participativní rozpočet
2020)
(3745,6121,000000000,0790,0004269000000)

+ 99.923,00 Kč

JA TS - Mlžítka v centru města (participativní
rozpočet 2020)
(3639,5137,000000000,0790,0004270000000)

+ 92.700,00 Kč

JA TS - Bosá stezka s názvem Řeka (participativní
rozpočet 2020)
(3429,6121,000000000,0790,0004271000000)

+ 72.115,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/119
V příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd +
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00KRHVH)
(0000,4116,000013101,0020,0002520000000)

+ 64.000,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
platy
(3639,5011,000013101,0192,0002520000000

+ 47.832,59 Kč

sociální pojištění
(3639,5031,000013101,0192,0002520000000)

+ 11.862,48 Kč

zdravotní pojištění
(3639,5032,000013101,0192,0002520000000)

+ 4.304,93 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/120
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000027009,0020,0000000000079)

+ 187.000,00 Kč

ve výdajích - odbor dopravy
Projekt "Ochranné pomůcky pro veřejnou
dopravu(COVID-19) - Městský dopravní podnik
Opava, a.s."
(2292,5193,000027009,0160,0001003000079)
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+ 187.000,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2020/121
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000341,0020,0000000000038)

+ 257.500,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Opavská kulturní organizace - účelově neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "MALÁ INVENTURA
2020"
(3319,5336,000000341,0121,0001002000038)

+ 257.500,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/122
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní přijaté dodatky transferů
85% EU

(6402,2229,120513014,0020,0001002000033)

+ 506.681,17 Kč

15% SR

(6402,2229,120113014,0020,0001002000033)

+ 89.414,33 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
finanční vypořádání minulých let mezi krajem a
obcemi - Zařízení školního stravování - projekt
"Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených
chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK
III"
85% EU
(6402,5366,120513014,0020,0001002000033)

+ 506.681,17 Kč

15% SR
(6402,5366,120113014,0020,0001002000033)

+ 89.414,33 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/123
v příjmech - městská policie
náhrada škody
(5311,2324,000000000,0110,0009078000000)

+ 37.705,00 Kč

ve výdajích - městská policie
autoprovoz - opravy
(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)
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+ 37.705,00 Kč

