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Rozpočtové opatření č.2020/183 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 32.580,00Kč 

      

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) + 32.580,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/184 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 1.097.550,00 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) + 259.200,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou - první   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 717.030,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou - opakovaná   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 121.320,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/185 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 92.400,00 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) + 92.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/186 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Rezerva na projekty   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000)  - 60.500,00 Kč 

  Podpora výměny kotlů ve městě Opava, okr.Opava Bytové 
domy Hrnčířská 3-11, Masarykova 14, Hobzíkova 31,33 

  

  (energetické posudky)   

  (3713,5169,000000000,0140,0002395000000) + 60.500,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/187 

ve výdajích - odbor majetku města 

  Technické služby Opava   

  - vratky přeplatků minulých let (nájemné a služby spojené 
s nájmem) 

  

  (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 802,50 Kč 

  (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 2.354,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 3.156,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/188 

ve výdajích - Odbor kancelář primátora 

  Akce města   

  služby   

  (3399,5169,000000000,0120,000105623000000) - 100.000,00 Kč 

  stavba - bronzová deska   

  (3399,6121,000000000,0120,000105623000000) + 100.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/189 

ve výdajích - odbor školství 

  tělovýchovné akce   

  nákup ostatních služeb   

  (3419,5169,000000000,0030,0002502000000) - 66.459,82 Kč 

  pohoštění   

  (3419,5175,000000000,0030,0002502000000) - 50.000,00 Kč 

  věcné dary   

  (3419,5194,000000000,0030,0002502000000) - 62.300,00 Kč 

  rezerva - opravy hřišť v rámci udržitelnosti projektů   

  (3419,5901,000000000,0030,0002502000000) - 11.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka referent sportu 

  tělovýchovné akce   

  nákup ostatních služeb   

  (3419,5169,000000000,0031,0002502000000) + 66.459,82 Kč 

  pohoštění   

  (3419,5175,000000000,0031,0002502000000) + 50.000,00 Kč 

  věcné dary   

  (3419,5194,000000000,0031,0002502000000) + 62.300,00 Kč 

  rezerva - opravy hřišť v rámci udržitelnosti projektů   

  (3419,5901,000000000,0031,0002502000000) + 11.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/190 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000341,0020,0000000000038) - 257.500,00 Kč 
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ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Opavská kulturní organizace   

  Účelově neinvestiční příspěvek na provoz - projekt 
"MALÁ INVENTURA 2020" - vrátka nevyčerpaných 
finančních prostředků 

  

  (3319,5336,000000341,0121,0001002000038) - 257.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/191 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (3113,2229,103533063,0020,0001002000031) + 24.951,75 Kč 

  (3113,2229,103133063,0020,0001002000031) + 4.403,25 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - projekt " 
Podpora speciálního pedagoga" ZŠ Kylešovice - vratka 
nevyužitých finančních prostředků 

  

  (6402,5364,103533063,0020,0001002000031) + 24.951,75 Kč 

  (6402,5364,103133063,0020,0001002000031) + 4.403,25 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/192 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery přijaté od krajů   

  (0000,4122,000000344,0020,0000000000034) + 1.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční příspěvek 
k úhradě uznatelných nákladů projektu 
"Podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté 
opery" 

  

  (3311,5336,000000344,0121,0001002000034) + 1.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/193 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,000014990,0020,0002388000000) + 550.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS V. etapa" - 
stroje, přístroje a zařízení 

  

  (4349,6122,000000000,0030,0002388000000)  - 550.000,00 Kč 

  (4349,6122,000014990,0030,0002388000000) + 550.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)      + 550.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/194 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  opravy a udržování   

  (3639,5171,000000000,0191,0000000000000) + 4.000,00 Kč 

  kulturní předměty   

  (3639,6127,000000000,0191,0000000000000) - 4.000,00 Kč 

 
 
 


