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Rozpočtové opatření č. 2020/142 

ve výdajích - odbor informatiky 

  Programové vybavení   

  (6171,5172,0000000,0170,0002527000000)   - 150.000,00 Kč 

   (6171,6111,0000000,0170,0002527000000)  -1.300.000,00Kč 

  Krnovská   

  (6171,6125,000000000,0170,0007836000000) + 1.450.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/143 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (3113,2229,103533063,0020,0001002000032) + 282.786,50 Kč 

  (3113,2229,103133063,0020,0001002000032) + 49.903,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

vrátky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - 
projekt "Rozvoj matematické gramotnosti - ZŠ 
Šrámkova Opava" - vrátka nevyužitých finančních 
prostředků 

  

  (6402,5364,103533063,0020,0001002000032) + 282.786,50 Kč 

  (6402,5364,103133063,0020,0001002000032) + 49.903,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/144 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní   

  správy státního rozpočtu   

  (0000,4111,000098193,0020,0000000000000) + 1.848.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

rezerva FARO - v RMO dne 24.06.2020 č.usn.1957/46/RM/20 

1c) a 22.07.2020 č.usn.2041/47/RM/20 2) byly 
předfinancovány výdaje kanceláře tajemníka + odbor 
INFO na některé výdaje v souvislosti s konáním voleb již 
s příslušným účelovým znakem 

  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 277.975,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 

  volby do zastupitelstev krajů 02.- 03.10.2020   

  nákup materiálu   

  (6115,5139,00098193,0191,0000000000000) + 30.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  volby do zastupitelstev krajů 02.- 03.10.2020   

  platy zaměstnanců v pracovním poměru   

  (6115,5011,00098193,0192,0000000000000) + 60.000,00 Kč 

  ostatní osobní výdaje   

  (6115,5021,00098193,0192,0000000000000) +1.446.585,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (6115,5031,00098193,0192,0000000000000) + 15.000,00 Kč 

  zdravotní pojištění   
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  (6115,5032,00098193,0192,0000000000000) + 5.400,00 Kč 

  ostatní platby (refundace)   

  (6115,5019,00098193,0192,0000000000000) + 6.000,00 Kč 

  ostatní povinné pojistné (při refundacích)   

  (6115,5039,00098193,0192,0000000000000) + 2.040,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor vnitřních věcí 

  volby do zastupitelstev krajů 02.-03.10.2020   

  poštovné   

  (6115,5161,00098193,0090,0000000000000) + 5.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/145 

ve výdajích - odbor školství 

  DDHM-rozběhový koberec   

  (3421,5137,00000000,0030,0000000000000) + 38.788,00 Kč 

  DHIM - žíněnky   

  (3421,6122,00000000,0030,0000000000000) + 111.212,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/146 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 
 

Bezdrátový místní informační systém + 
povodňový plán (SMO+MČ) - projektová 
dokumentace 

  

  (3744,6122,000000000,0193,0002459000000)    + 157.300,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   
 

rezerva FaRO   
 

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 157.300,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/147 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Rezerva na sociální a související služby   

  (6409,5901,000000000,0040,0000000230000)    - 15.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Dotace ostatní   

  (6409,5901.000000000,0020,0002990000000)   + 15.000,00 Kč 

  Dotace ostatní   

  (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč 

  Opavskem bez bariér, z.s.   

  (3900,5222,000000000,0020,0000494000000)    + 15.000,00 Kč 

 


