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Rozpočtové opatření č. 2020/22 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  VO Kylešovský kopec   

  (3631,6121,00000000,0220,0000000000000) -   999.315,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - VO Kylešovský kopec   

  (3631,6121,00000000,0790,0004249000000) +   999.315,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/23 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. října, 
Kolofíkovo nábřeží) 

  

  (3631,6121,00000000,0220,0007549000000) -   1.549.594,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  
JA TS - VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28. října, 
Kolofíkovo nábřeží) 

  

  (3631,6121,00000000,0790,0004250000000) +   1.549.594,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/24 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000150,0020,0000000000036) + 120.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "Senior point 2020" 

  

  (4350,5336,000000150,0040,0001002000036) + 120.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/25 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 
správy ze státního rozpočtu 

  

  MD 231 0000   

  (0000,4111,000098074,0020,0000000000000) + 10.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  volby do zastupitelstev ÚSC - obec Mladecko   

  - platy    

  (6115,5011,000098074,0192,0000000000000) + 7.474,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (6115,5031,000098074,0192,0000000000000) + 1.854,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6115,5032,000098074,0192,0000000000000) + 672,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/26 

v příjmech - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  fakturované příjmy METROSTAV a.s.   

  (4350,2111,000000000,0051,0009219000000) + 13.177,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  vodné - Penzion IV., Hálkova   

  (4350,5151,000000000,0051,0007651000000) + 13.177,00 Kč  

    
 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/27 

ve výdajích - odbor školství 

  Environmentální výchova   

  služby   

  (3792,5169,0000000,0030,0001076250000) + 5.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 5.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/28 

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  VO Na pomezí a Česká   

  (3631,6121,000000000,0050,0000000000000) - 55.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - oprava hodin na ul. Ostrožná   

  (3639,5171,000000000,0790,0004251000000) + 55.000,00 Kč 

 
 
 
 
 


