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Rozpočtové opatření č. 2020/48 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029030,0020,0000000000037) + 2.202.576,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  

Městské lesy Opava - neinvestiční účelový 
příspěvek na provoz - zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v lesích - škoda vzniklá z nahodilých těžeb 
v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 

  

  (1039,5331,000029030,0050,0001002000037) + 2.202.576,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/49 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013011,0020,0002556000000) + 5.846.300,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   

  - ostatní osobní výdaje               

  (4329, 5021,000000000, 0040, 0002556000000) -10.000,00 Kč 

  (4329, 5021, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč 

  - ochranné pomůcky   

  (4329, 5132, 000000000, 0040, 0002556000000) - 5.000,00 Kč 

  (4329, 5132, 000013011, 0040, 0002556000000) + 5.000,00 Kč 

  - knihy, tisk   

  (4329, 5136, 000000000, 0040, 0002556000000) - 10.000,00 Kč 

  (4329, 5136, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč 

  - DHDM   

  (4329, 5137, 000000000, 0040, 0002556000000) - 10.000,00 Kč 

  (4329, 5137, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč 

  - nákup materiálu   

  (4329, 5139, 000000000, 0040, 0002556000000) - 50.000,00 Kč 

  (4329, 5139, 100003011, 0040, 0002556000000) + 50.000,00 Kč 

  - PHM   

  (4329, 5156, 000000000, 0040, 0002556000000) - 70.000,00 Kč 

  (4329, 5156, 000013011, 0040, 0002556000000) + 70.000,00 Kč 

  - služby telekomunikací   

  (4329, 5162, 000000000, 0040, 0002556000000) - 50.000,00 Kč 

  (4329, 5162, 000013011, 0040, 0002556000000) + 50.000,00 Kč 

  - školení a vzdělávání   

  (4329, 5167, 000000000, 0040, 0002556000000) - 290.000,00 Kč 

  (4329, 5167, 000013011, 0040, 0002556000000) + 290.000,00 Kč 

  - nákup ostatních služeb   

  (4329, 5169, 000000000, 0040, 0002556000000) - 10.000,00 Kč 

  (4329, 5169, 000013011, 0040, 0002556000000) + 10.000,00 Kč 

  - cestovné   

  (4329, 5173, 000000000, 0040, 0002556000000) - 200.000,00 Kč 

  (4329, 5173, 000013011, 0040, 0002556000000) + 200.000,00 Kč 
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  - nájemné za nájem s právem koupě   

  (4329, 5178, 000000000, 0040, 0002556000000) - 100.000,00 Kč 

  (4329, 5178, 000013011, 0040, 0002556000000) + 100.000,00 Kč 

  - věcné dary   

  (4329, 5194, 000000000, 0040, 0002556000000) - 15.000,00 Kč 

  (4329, 5194, 000013011, 0040, 0002556000000) + 15.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   

  platy   

  (4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 3.719.210,00 Kč 

  (6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 3.756.580,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 922.360,00 Kč 

  (6171,5031,000000000,0192,0001096000000) - 931.630,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 334.730,00 Kč 

  (6171,5032,000000000,0192,0001096000000) - 338.090,00 Kč 

  náhrady mezd v době nemoci   

  (4329,5424,000013011,0192,0001096000000) + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 5.846.300,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/50 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013015,0020,0002422000000) + 2.680.020,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních služeb 

  Výkon sociální práce s výjimkou OSPOD   

  - služby školení a vzdělávání   

  (6171,5167,000013015,0040,0002422000000) + 50.000,00 Kč 

  (6171,5167,000000000,0040,0002422000000) - 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  Výkon sociální práce s výjimkou OSPOD   

  - platy   

  (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 1.935.725,00 Kč 

  (6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 1.965.635,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (6171,5031, 000013015,0192,0002422000000) + 480.060,00 Kč 

  (6171,5031,000000000,0192,0001096000000) - 487.470,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6171,5032, 000013015,0192,0002422000000 + 174.215,00 Kč 

  (6171,5032,000000000,0192,0001096000000) - 176.915,00 Kč 

      



Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 06.05.2020 
 

3 
 

  - náhrady mezd v době nemoci   

  (6171,5424, 000013015,0192,0002422000000) + 40.020,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 2.680.020,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/51 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4113,000090103,0020,0002395000000) + 820.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  Podpora výměny kotlů ve městě Opava   

  - platy   

  (3713,5011,000090103,0192,0002395000000) + 380.500,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (3713,5031,000090103,0192,0002395000000) + 94.360,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (3713,5032,000090103,0192,0002395000000) + 34.240,00 Kč 

  - náhrady mezd v době nemoci   

  (3713,5424,000090103,0192,0002395000000) + 476,00 Kč 

  - rezerva    

  (3713,5901,000090103,0192,0002395000000) + 310.424,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/52 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090103,0020,0002395000000) + 13.850.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Podpora výměny kotlů ve městě Opava   

  - investiční půjčky obyvatelstvu   

  (3713,6460,000000000,0130,0002395000000) + 13.850.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/53 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000004428,0020,0002449000000) + 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  projekt "Podpora terénní sociální práce"   

  - platy zaměstnanců   

  (4342,5011,000000000,0040,0002449000000) - 223.880,00 Kč 

  (4342,5011,000004428,0040,0002449000000) + 223.800,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (4342,5031,000000000,0040,0002449000000) - 55.971,00 Kč 
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  (4342,5031,000004428,0040,0002449000000) + 55.500,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (4342,5032,000000000,0040,0002449000000) - 20.149,00 Kč 

  (4342,5032,000004428,0040,0002449000000) + 20.140,00 Kč 

  - náhrady mezd v době nemoci   

  (4342,5424,000004428,0040,0002449000000) + 560,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 300.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/54 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000345,0020,0000000000035) + 2.104.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový 
příspěvek na provoz - projekt "Modernizace 
elektrické požární signalizace (EPS), objekt 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o." 

  

  (3314,5336,00000345,0121,0001002000035) + 2.104.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/55 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000161,0020,0000000000079) + 1.009.896,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor dopravy 

  Městský dopravní podnik Opava - dopravní    

  obslužnost   

  (2295,5193,000000161,0160,0001003220000) + 1.009.896,50 Kč 

  (2295,5193,000000000,0160,0001003220000) - 1.009.896,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (2295,5901,000000000,0020,0002993000000) + 1.009.896,50 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/56 

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov 

  vratky přeplatků - služby spojené s nájmem   

  (3613,5909,000000000,0051,0009096000000) - 100.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  nadlimitní věcná břemena   

  (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 41.660,00 Kč 
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neplánované platby - kanalizace - opravy a 
udržování (ul. Husova) 

  

  (2321,5171,000000000,0050,0001029000000) + 141.660,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/57 

ve výdajích - odbor majetku 

  oddělení správy a evidence budov   

  Kulturní dům Na Rybníčku - měření hluku 
reprezentační ples 

  

  pokuta   

  (3399,5363,00000000,0051,0000000000000) + 20.000,00 Kč 

  náklady řízení   

  (3399,5362,00000000,0051,0000000000000) + 14.955,60 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 34.955,60 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/58 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  autoprovoz - opravy a udržování   

  (6112,5171,00000000,0191,0002512000000) + 9.216,00 Kč 

      

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
  pojistné plnění   

  (6112,2322,00000000,0191,0009282000000) - 9.216,00 Kč 

 

ruší 
Rozpočtové opatření č. 2020/35 

ve výdajích - odbor školství 

  SVČ - Mezinárodní folklórní festival   

  (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 60.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva - dotace ostatní   

  (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 60.000,00 Kč 

    
 

 
 
 
 
 


