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Rozpočtové opatření č. 2020/9 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní vratky transferů - Seniorcentrum Opava projekt 
"Senior Point Opava" 

  

  (4350,2229,000000150,0020,0001002000036) + 37.700,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi  krajem a 
obcemi - Seniorcentrum Opava . projekt" Senior Point 
Opava" 

  

  (6402,5366,000000150,0020,0000000000000) + 37.700,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/10 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní vratky transferů - Seniorcentrum Opava projekt 
"Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců 
pečovatelské služby" 

  

  (4350,2229,000000359,0020,0001002000036) + 25.472,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi  krajem a 
obcemi - Seniorcentrum Opava . projekt "Podpora 
propagace a vzdělávání zaměstnanců pečovatelské služby" 

  

  (6402,5366,000000359,0020,0000000000000) + 25.472,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/11 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  
ostatní vratky transferů - Seniorcentrum Opava projekt 
"Podpora na podporu zvýšení kvality soc. služeb 
poskytovaných v MSK na rok 2019" 

  

  (4350,2229,000000359,0020,0001002000036) + 43.220,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi  krajem a 
obcemi - Seniorcentrum Opava . projekt "Podpora na 
podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v MSK na rok 2019" 

  

  (6402,5366,000000359,0020,0000000000000) + 43.220,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/12 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Penzion IV., ul. Hálkova - následná péče SÚ (úprava položky)   

  (4350,6121,00000026,0220,0007651000000) - 233.682,30 Kč 

  (3745,5171,00000000,0220,0007651000000) + 233.682,30 Kč 

  Investice   

  (6409,6121,00000026,0220,0000000000000) + 233.682,30 Kč 

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 233.682,30 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2020/13 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  dotace ostatní   

  (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 38.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 
  ZŠ Ochranova   

  (3113,5331,00000000,0030,000100200023) + 38.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/14 

ve výdajích - samostatné pracoviště architekta 

  ostatní územní příprava - nehmotný majetek   

  (3635,6119,00000000,0080,0001039000000) - 544.500,00 Kč 

  architektonické studie  - rekonstrukce zimního stadionu   

  (3412,5166,00000000,0080,0000000000000) + 544.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2020/15 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic  

  Sídliště Olomoucká   

  (2219,6121,00000000,0220,0007505000000) - 1.500.000,00 Kč 

  Investice - rezerva   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) - 321.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - sídliště Olomoucká - dětské hřiště   

  (3421,6121,000000000,0790,0004245000000) + 1.821.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2020/16 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

 

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací 
(MMOPP00J44T2 dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a  poskytnutí 
příspěvku č. OPA-VZ-50/2019) 

 

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) +80.000,00 Kč 

  

ve výdajích - odd. personální a  mzdové    

 veřejně prospěšné práce  

   platy   

  (3639,5011, 000013101,0192,0002520000000)     +59.791,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (3639,5031, 000013101,0192,0002520000000) + 14.828,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3639,5032, 000013101,0192,0002520000000)     + 5.381,00 Kč 

 
 
 
 


