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Rozpočtové opatření č. 2020/215 

ve výdajích - odbor majetku města 

 oddělení správy a evidence budov  

 energetický management - budovy, haly a stavby  

 (2115,6121,00000000,0051,0002447000000) - 141.750,00 Kč 

 odměny burzovním dohodcům  

 (2115,5179,00000000,0051,0002447000000) + 77.750,00 Kč 

 poplatky za technickou analýzu trhu  

 (2115,5192,00000000,0051,0002447000000) + 64.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/216 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 201.813,00 Kč  

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na provoz - na 
kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů v sociálních 
službách v souvislosti s epidemií Covid_19 

  

  (4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 201.813,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/217 

ve výdajích - kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy 

  Volby do zastupitelstev krajů 2020   

  - ostatní služby   

  (6115,5169,000098193,0191,0000000000000) - 20.342,50 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  - ostatní osobní výdaje    

  (6115,5021,000098193,0192,0000000000000)  + 12.530,00 Kč 

  - ostatní platy - refundace   

  (6115,5019,000098193,0192,0000000000000) + 5.000,00 Kč  

  - pojistné k refundacím   

  (6115,5039,000098193,0192,0000000000000) + 1.264,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor vnitřních věcí 

  - poštovní služby   

  (6115,5161,000098193,0090,000000000000)  + 1.548,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/218 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4116,000034070,0020,0000000000035)  - 11.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 
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Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelově neinvestiční 
příspěvek na provoz: projekt "Plný barák inspirace a zážitků" - 
vratka nevyčerpaných finančních prostředků 

  

  (3314,5336,000034070,0121,0001002000035)   - 2.000,00 Kč 

  
projekt "Orbis Pictus - po stopách odkazu Jana Ámose" - 
vratka nevyčerpaných finančních prostředků 

  

  (3314,5336,000034070,0121,0001002000035)  - 9.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/219 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000327,0020,0000000000037) + 350.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční příspěvek na provoz - 
zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří 

  

  (1039,5331,000000327,0050,0001002000037) + 350.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/220 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Propojení Krnovská - Žižkova   

  (2212,6121,000000000,0220,0007562000000) - 220.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště  

  
příspěvek při napojení na nově vybudovanou splaškovou 
kanalizaci 

  

  (2321,5492,000000000,0050,0001073000000) + 220.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/221 

ve výdajích - odbor školství 

  prevence kriminality    

  ostatní osobní výdaje   

  (4349,5021,000000000,0030,0002448000000) - 2.280,00 Kč  

      

ve výdajích - kancelář primátora 

  měsíčník Hláska- ostatní osobní výdaje - roznos letáků   

  (3349,5021,000000000,0120,0001057000000) + 2.280,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/222 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Sedmikrásky - neinvestiční příspěvek   

  (3111,5331,000000000,0030,0001002000007 + 8.900,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 8.900,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/223 

ve výdajích - odbor školství 

  doprava žáků sportovních tříd-neinvestiční příspěvek   

  Základní škola Edvarda Beneše   

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000024) - 316.940,00 Kč 

  Základní škola Englišova   

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000019) - 220.160,00 Kč 

  Základní škola Vrchní   

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000025) - 12.580,00 Kč 

  Vybavení IT pro žáky "sběrné školy"   

  Základní škola Edvarda Beneše   

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000024) + 100.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO + 449.680,00 Kč  

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/224 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  vratky přeplatků záloh na služby nájemníků   

  (3612,5909,0000000000,0051,0001035000000) - 45.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  OVV-odměny domovníků   

  (3612,5021,0000000000,0192,0001035000000) + 36.400,00 Kč 

  povinné pojistné na sociální zabezpečení   

  (3612,5031,0000000000,0192,0001035000000) + 6.200,00 Kč 

  povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

  (3612,5032,0000000000,0192,0001035000000) + 2.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/225 

v příjmech - odbor školství 

 přijetí finančního daru  

 (4329,2321,000000000,0030,0009131000000) + 15.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor školství 

 finanční dar za účelem sociální pomoci zdravotně 
postiženému 

 

 (4329,5492,000000000,0030,0000000000000) + 15.000,00 Kč  

 
Rozpočtové opatření č. 2020/226 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  Přijaté dary - útulek   

  (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 5.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek   

  (1014,5137,000000000,0130,0002524000000) + 5.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/227 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 172.327,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový příspěvek 
na provoz- vyklizování nebo přibližování dříví koněm 

  

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 74.767,00 Kč 

  - likvidace klestu štěpkováním nebo drcením   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 97.560,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/228 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 79.172,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový příspěvek 
na provoz- vyklizování nebo přibližování dříví koněm 

  

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 79.172,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/229 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 92.694,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový příspěvek 
na provoz- vyklizování nebo přibližování dříví koněm 

  

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 72.714,00 Kč 

  - likvidace klestu štěpkováním nebo drcením   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 19.980,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/230 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000014004,0020,0002461000000) + 147.866,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 

  JSDH - posílení akceschopnosti   

  - ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000014004,0193,0002461000000) + 44.039,00 Kč 

  - DDHM   

  (5512,5137,000014004,0193,0002461000000) + 24.534,00 Kč 

  - PHM   

  (5512,5156,000014004,0193,0002461000000) + 7.200,00 Kč 

  - školení   

  (5512,5167,000014004,0193,0002461000000) + 2.370,00 Kč 
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  - cestovné   

  (5512,5173,000014004,0193,0002461000000) + 1.690,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Komárov 

  - ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000014004,0800,0002461000000) + 44.764,43 Kč 

  - PHM   

  (5512,5156,000014004,0800,0002461000000) + 1.600,00 Kč 

  - školení   

  (5512,5167,000014004,0800,0002461000000) + 800,00 Kč 

  - opravy a udržování   

  (5512,5171,000014004,0800,0002461000000) 2.868,57 Kč 

      

ve výdajích - městská část Malé Hoštice 

  - školení   

  (5512,5167,000014004,0810,0002461000000) + 2.800,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Podvihov 

  - školení   

  (5512,5167,000014004,0820,0002461000000) + 2.000,00 Kč 

  PHM   

  (5512,5156,000014004,0820,0002461000000) + 2.400,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Suché Lazce 

  - opravy a udržování   

  (5512,5171,000014004,0830,0002461000000) + 1.200,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Vávrovice 

  - školení   

  (5512,5167,000014004,0840,0002461000000) + 2.400,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Zlatníky 

  - školení   

  (5512,5167,000014004,0860,0002461000000) + 6.400,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Milostovice 

  - opravy a udržování   

  (5512,5171,000014004,0870,0002461000000) + 800,00 Kč 

 
 
 


