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Rozpočtové opatření č. 2020/205 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Studie "Dukelská kasárna-Lokalita A"   

  (3612,5166,00000120,0051,0002572000000) + 800.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva - FaRO   

  (6409,5901,00000120,0020,0002996000000) - 800.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/206 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000013) + 43.993,36 Kč 

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000013) + 249.295,64 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Na Pastvisku - účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 
projekt "Šablony 2021-2022 - Na Pastvisku" (šablony III) 

  

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000013) + 43.993,36 Kč 

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000013) + 249.295,64 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/207 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000023) + 518.448,13 Kč  

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000023) + 91.490,87 Kč 

   

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Ilji Hurníka - účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 
projekt "Šablony III - podpora vzdělání" 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000023) + 518.448,13 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000023) + 91.490,87 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/208 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000018) + 768.562,34 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000018) + 135.628,66 Kč 

   

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Boženy Němcové - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Společná cesta" (šablony III) 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000018) + 768.562,34 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000018) + 135.628,66 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/209 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

 (0000,4116,000029096,0020,0000000000037) + 108.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

  

  - snižování početních stavů prasete divokého   

  (1036,5336,000029096,0050,0000000000037) + 108.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/210 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  Svoz komunálního odpadu   

  dobropis za svoz KO z roku 2019, doručen 1/2020   

  (3722,2324,000000000,0130,0001075000000) + 1.010.778,95 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Svoz komunálního odpadu   

  (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 1.010.778,95 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/211 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  Parkovací dům - služby   

  (2219,5169,000000000,0790,0001105000000) + 600.000,00 Kč 

  Parkovací dům - opravy   

  (2219,5171,000000000,0790,0001105000000) - 130.000,00 Kč 

  Sportoviště v majetku obce - služby   

  (3412,5169,000000000,0790,0001102000000) - 1.345.000,00 Kč 

  Smuteční obřadní síň - služby   

  (3632,5169,000000000,0790,0002545000000) + 175.000,00 Kč 

  Údržba obsluhovaného majetku - služby   

  (3639,5169,000000000,0790,0001099000000) - 580.000,00 Kč 

  Údržba obsluhovaného majetku - opravy   

  (3639,5171,000000000,0790,0001099000000) + 580.000,00 Kč 

  Veřejná zeleň - služby   

  (3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 1.700.000,00 Kč 

  Čistota města - služby   

  (2219,5169,000000000,0790,0002536000000) - 1.700.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Svoz komunálního odpadu - služby   

  (3722,5169,000000000,0130,0001075000000) + 900.000,00 Kč 

  Svoz komunálního odpadu - nebezpečný odpad   

  (3721,5169,000000000,0130,0001075000000) - 50.000,00 Kč 

  Svoz komunálního odpadu - poplatky   

  (3722,5365,000000000,0130,0001075000000) - 150.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/212 

ve výdajích - odbor školství 

  EVVO - nákup ostatních služeb   

  (3792,5169,000000000,0030,0001076250000) - 7.950,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kanceláře primátora 

  ostatní osobní výdaje - roznos letáků   

  (3349,5021,000000000,0120,0001057000000) + 7.950,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/213 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000333,0020,0000000000024) + 80.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt " V pohodě ve škole i na ledě" 

  

  (3113,5336,000000333,0030,0001002000024) + 80.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/214 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000008) + 357.522,73 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000008) + 63.092,27 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
MŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt (šablony III) 

  

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000008) + 357.522,73 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000008) + 63.092,27 Kč 

 
 
 
 
 


