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Rozpočtové opatření č. 2020/013/Z 

v příjmech - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 

  příjmy z prodeje pozemků   

  (3639,3111,000000000,0052,0009007000000)  + 1.020.000,00 Kč 

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

  výkupy pozemků   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) + 1.020.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/014/Z 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  budovy, haly a stavby - výkup budovy    

  (3639,6121,000000000,0051,0000000000000) + 3.400.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence pozemků   

  pozemky   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 3.400.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/015/Z 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  budovy, haly a stavby - výkup budovy TEMPO   

  (3639,6121,000000020,0051,0000000000000)            + 950.000,00 Kč 

  (3639,6121,000000000,0051,0000000000000)            + 310.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence pozemků   

  pozemky   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000)           - 310.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Podvihov 

  rezerva městské části   

  (6409,5901,000000020,0820,0000000000000)            - 950.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/016/Z 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Rezerva - dotace sociální služby   

  (6409,5901,00000000,0040,0000000230000)    - 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Dotace ostatní   

  (6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    + 200.000,00 Kč 

  Dotace ostatní   

  (6409,5901.00000000,0020,0002990000000) - 200.000,00 Kč 
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  Domov Bílá Opava, příspěvková organizace   

  (4350,5339,00000000,0020,0000180000000)    + 200.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/017/Z 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  

neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy 
státního rozpočtu - jednorázový příspěvek obcím - 
zmírnění dopadů opatření v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS Cov-2 

  

  MD 231 0000   

  (0000,4111,000098024,0020,0000000000000) + 70.562.500,00 Kč 

      

v příjmech - podrobný rozpis viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí usnesení 

  MD 231 XXXX   

  (xxxx,xxxx,xxxxxxxxx,xxxx,xxxxxxxxxxxxx) - 65.479.300,00 Kč 

      

ve výdajích - podrobný rozpis viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí usnesení 

  (xxxx,xxxx,xxxxxxxxx,xxxx,xxxxxxxxxxxxx) - 33.637.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  tvorba fondu rezerv a rozvoje   

  D 236 0200   

  (0000,8115,000000110,0020,0000000000000) + 38.720.200,00 Kč 

 
 
 


