Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 24.06.2020
Rozpočtové opatření č. 2020/87
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000013305,0020,0000000000036)

+ 2.433.000,00 Kč

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

+ 2.433.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/88
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
(0000,4116,000029015,0020,0000000000037)

+ 174.604,80 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)

+ 174.604,80 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/89
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

- 160.000,00 Kč

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
Volby do zastupitelstev krajů 2020
nájemné
(6115,5164,000098135,0191,0000000000000)

+ 25.000,00 Kč

drobný materiál
(6115,5139,000098135,0191,0000000000000)

+ 15.000,00 Kč

služby
(6115,5169,000098135,0191,0000000000000)

+ 120.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/90
ve výdajích - odbor školství
SVČ - neinvestiční příspěvek
(3233,5331,000000000,0030,0001002000039)

+ 37.400,00 Kč

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

Rozpočtové opatření č. 2020/90
ve výdajích - odbor školství
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- 37.400,00 Kč
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SVČ - neinvestiční příspěvek
(3233,5331,000000000,0030,0001002000039)

+ 37.400,00 Kč

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

- 37.400,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/91
ve výdajích - odbor školství
vyúčtování příspěvku na lyžařský výcvik
ZŠ Boženy Němcové
(3113,5331,000000000,0030,0001000000018)

- 10.000,00 Kč

ZŠ Mařádkova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000020)

- 36.000,00 Kč

ZŠ Otická
(3113,5331,000000000,0030,0001000000022)

- 23.200,00 Kč

ZŠ I.H., Ochranova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000023)

- 12.000,00 Kč

ZŠ T.G.M., Riegrova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000030)

- 48.000,00 Kč

ZŠ Kylešovice
(3113,5331,000000000,0030,0001000000031)

- 22.000,00 Kč

ZŠ Šrámkova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000032)

- 42.000,00 Kč

ZŠ E.Beneše
(3113,5331,000000000,0030,0001000000024)

- 20.000,00 Kč

ZŠ Englišova
(3113,5331,000000000,0030,0001000000019)

- 14.490,00 Kč

ZŠ Vrchní
(3113,5331,000000000,0030,0001000000025)

- 6.000,00 Kč

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

+ 233.690,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/92
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
JA - TS - Přechod pro chodce na silnici I/11 u lávky
přes řeku Opavu v Komárově
(2219,6121,000000000,0790,0004247000000)
(2219,5171,000000000,0790,0004247000000)
(3631,5171,000000000,0790,0004247000000)
(3631,6121,000000000,0790,0004247000000)

Rozpočtové opatření č. 2020/93
ve výdajích - odbor majetku města
nadlimitní věcná břemena
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- 77.469,00 Kč
+ 77.469,00 Kč
- 168.918,00 Kč
+ 168.918,00 Kč
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(3639,6142,000000000,0050,0000000000000)

- 33.200,00 Kč

oprava zastřešení přístřešku MHD ul. Ratibořská
(2221,5171,000000000,0050,0001029000000)

+ 33.200,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/94
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,000000120,0790,0004000000000)

- 5.998.401,00 Kč

JA TS - ul. Osvobození oprava chodníku pravá
strana (od ul. Bílovecké po ul. Ruskou)
(2219,5171,000000120,0790,0004256000000)

+ 850.000,00 Kč

JA TS - ul. U Opavice oprava živičného krytu
chodníku na nábřeží řeky Opavy parc. č. 3318/1
(2219,5171,000000120,0790,0004257000000)

+ 203.051,00 Kč

JA TS - ul. Vaníčkova oprava chodníku pravá strana
(od ul. Ruské po ul. Dánskou)
(2219,5171,000000120,0790,0004258000000)

+ 800.000,00 Kč

JA TS - ul. Lidická oprava obrusné vrstvy levé ~
živičného krytu vozovky (od ul. Olbrichova po ul.
Na Rybníčku)
(2212,5171,000000120,0790,0004259000000)

+ 500.000,00 Kč

JA TS - dětské hřiště ul. Černá obnova
protinárazového povrchu
(3421,5171,000000120,0790,0004260000000)

+ 163.350,00 Kč

JA TS - Městské lázně oprava cirkulačních čerpadel
UNIBAD
(3412,5171,000000120,0790,0004261000000)

+ 85.000,00 Kč

JA TS - Skatepark oprava povrchu + celoplošné
přespárování
(3412,5171,000000120,0790,0004262000000)

+ 72.000,00 Kč

JA TS - Městský hřbitov pořízení kameniva pro
údržbu mlatových chodníků
(3632,5171,000000120,0790,0004263000000)

+ 100.000,00 Kč

JA TS - Opava-Loco - dispečink MIS
RADIOMODEM
(2212,6122,000000120,0790,0004264000000)

+ 3.025.000,00 Kč

JA TS - Opava-Loco - rozšíření kontejnerových
stání (umístění kontejnerů pro BRKO)
(2219,6121,000000120,0790,0004166000000)

+ 200.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/95
ve výdajích - odbor školství
prevence v oblasti bezpečnosti dopravního provozu
nákup ostatních služeb
(2223,5169,000000000,0030,0001078000000)

- 59.000,00 Kč

ve výdajích - MČ Malé Hoštice
ostatní osobní výdaje
(3421,5021,000000000,0810,0000000000000)
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+ 59.000,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2020/96
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na
krytí mezd + zákonných odvodů v rámci veřejně
prospěšných prací
82,38 %
17,62 %

(0000,4116,104513013,0020,0000000000082)
0000,4116,104113013,0020,0000000000082)

+ 49.428,00 Kč
+ 10.572,00 Kč

ve výdajích - městská část Podvihov
platy zaměstnanců
(3639,5011, 104513013,0820,0002520000000)
(3639,5011, 104113013,0820,0002520000000)

+ 36.886,56 Kč
+ 7.889,55 Kč

povinné pojistné na sociální zabezpečení
(3639,5031, 104513013,0820,0002520000000)
(3639,5031, 104113013,0820,0002520000000)

+ 9.221,65 Kč
+ 1.972,39 Kč

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3639,5032,104513013,0820,0002520000000)
3639,5032,104513013,0820,0002520000000)

+ 3.319,80 Kč
+ 710,05 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/97
ve výdajích - MČ Vávrovice
veřejné osvětlení
(3631,6121,000000020,0840,0000000000000)

- 490.000,00 Kč

ve výdajích - TSO
JA TS - veřejné osvětlení ul. Novosvětská (MČ
Vávrovice)
(3631,6121,000000020,0790,0004265000000)

+490.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/98
v příjmech - odbor životního prostředí
Škoda má v opavském útulku zelenou
(3745,2321,000000000,0130,0002387000000)

+ 38.000,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
"Škoda má v opavském útulku zelenou"
(3745,5169,000000000,0130,0002387000000)

+ 38.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/99
v příjmech - odbor majetku města
fakturované příjmy
(2321,2111,000000000,0050,0009219000000)

+ 15.000,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
elektrická energie
(2321,5154,000000000,0050,0000000000000)
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+ 15.000,00 Kč

Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 24.06.2020
Rozpočtové opatření č. 2020/100
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FARO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

- 364,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města, TSO
nájemné hrobová místa (vratka přeplatku minulých
let)
(3632,5909,000000000,0790,0009235000000)

+ 141,00 Kč

služby spojené s nájmem - hrobová místa (vratka
přeplatku minulých let)
(3632,5909,000000000,0790,0009236000000)

+ 223,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/101
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,000034070,0020,0000000000035)

+ 40.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
neinvestiční příspěvek na provoz:
- projekt "Rozvíjení fondu zvukových knih pro
nevidomé, zrakově znevýhodněné i jinak
hendikepované uživatele"
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035)

+ 10.000,00 Kč

- projekt "Plný barák inspirace a zážitků"
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035)

+ 15.000,00 Kč

- projekt "Orbis Pictus - po stopách odkazu Jana
Ámose"
(3314,5336,000034070,0121,0001002000035)

+ 15.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/102
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000373,0020,0002386000000)

+ 158.800,00 Kč

ve výdajích - odbor životního prostředí
Projekt "Technickoekonomické a hydrogeologické
posouzení možnosti nakládání se srážkovými
vodami v opavských školských zařízeních"
- studie
dotace MSK - 50%

(2321,5166,000000373,0130,0002386000000)

+158.800,00 Kč

Předfinancování druhých 50% z MSK

(2321,5166,000000020,0130,0002386000000)

+ 158.800,00 Kč

Podíl SMO

(2321,5166,000000020,0130,0002386000000)

(2321,5166,000000020,0130,0000000000000)
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+ 263.200,00 Kč
- 422.000,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2020/103
ve výdajích - odbor dopravy
Posudky, revize pro výkon rozhodnutí
(6171,5169,000000000,0160,0002525000000)

+ 200.000,00 Kč

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

- 200.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/104
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kostel sv. Václava - střecha
(3322,5171,00000000,0220,0007558000000)

- 2.422.800,00 Kč

Severní obchvat - západní část
(2212,6121,00000000,0220,0007769000000)
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+ 2.422.800,00 Kč

