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Rozpočtové opatření č. 2020/148 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000    

  (0000,4222,000000359,0020,0000000000036) + 570.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na realizaci 
projektu "Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího výtahu 
v domově pro seniory" 

  

  (4350,6356,000000359,0040,0001001000036) + 570.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/149 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Sídliště Kylešovice - II.etapa - sadové úpravy   

  (úprava položky)   

  (2219,6121,000000000,0220,0007512000000) - 39.039,00 Kč 

  (3745,5171,000000000,0220,0007512000000) + 39.039,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/150 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový  

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000092501,0020,0007512000000) + 1.347.149,07 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava Kylešovice - II. etapa   

  - stavba 50% uznatelných výdajů  (3.splátka)   

  (2219,6121,000092501,0220,0007512000000) + 1.347.149,07 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/151 

ve výdajích - odbor školství 

  Účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Vrchní vyúčtování projektu 
"Společné učení - cesta k úspěchu" 

  

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000025) + 75.232,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 75.232,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/152 

ve výdajích - odbor majetku města 

  nadlimitní věcná břemena   

  (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 100.000,00 Kč 

  neplánové platby - komunikace   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 100.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/153 
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v příjmech - městská policie 

  náhrady škod   

  (5311,2324,000000000,0110,0009078000000) + 94.926,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie 

  autoprovoz   

  (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 94.926,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/154 

ve výdajích - odbor školství 

  Účelový neinvestiční příspěvek Nákup digitálních technologií    

  Základní škola Opava, Englišova   

  (3113,5331,000000120,0030,0001002000019) + 570.000,00 Kč 

  Základní škola Opava, Šrámkova   

  (3113,5331,000000120,0030,0001002000032) + 416.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000120,0020,0002996000000) - 986.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/155 

ve výdajích - odbor informatiky 

  programové vybavení   

  (6171,6111,000000120,0170,0002527000000) +  416.549,00 Kč 

  ve výdajích - rezerva odboru   

  (6171,5901,000000120,0170,0000000000000) -  416.549,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/156 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000013011,0020,0002556000000) + 6.870.900,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   

  platy   

  (4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 5.112.100,00 Kč 

  (6171,5011,000000000,0192,0001096000000)      - 5.112.100,00 Kč 

  sociální pojištění    

  (4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 1.267.800,00 Kč 

  (6171,5031,000000000,0192,0001096000000)             - 1.267.800,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 460.100,00 Kč 

  (6171,5032,000000000,0192,0001096000000)   - 460.100,00 Kč 

  náhrady mezd v době nemoci   

  (4329,5424,000013011,0192,0001096000000) + 30.900,00 Kč 

  (6171,5424,000000000,0192,0001096000000)  - 30.900,00 Kč 
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 6.870.900,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/157 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový  

  neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,000000000,0020,0000000000036) + 121.531,21 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na provoz - projekt 
"Odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti 
s pandemií COVID -19"  

  

  (4350,5336,000000000,0040,0001002000036) + 121.531,21 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/158 

ve výdajích - MČ Vávrovice 

  rezerva   

  (6409,5901,000000020,0840,0000000000000) - 552.466,00 Kč 

      

ve výdajích - TSO 

  JA TS - oprava zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí 
Držkovice 

  

  (2219,5171,000000020,0790,0004273000000) + 552.466,00 Kč 

 
 
 


