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Rozpočtové opatření č. 2019/185 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ B. Němcové - přístavba         

  (3113,6121,00000026,0220,0007787000000) + 7.300.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)             

  (0000,8123,00000026,0020,0009963000000)          + 7.300.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/186 

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  nadlimitní věcná břemena   

  (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 50.000,00 Kč 

  neplánované platby - komunikace   

  - opravy a údržba   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/187 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Malé Hoštice   

  navýšení neinvestičního příspěvku na provoz   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000027) + 94.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 94.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/188 

v příjmech - odbor školství 

  nařízený odvod z fondu investic   

  (3113,2122,00000000,0030,0009273000022) + 500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/189 

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  komunitní plánování - školení a vzdělávání   

  (4349,5167,000000000,0040,0001027000000) - 20.000,00 Kč 

  komunitní plánování - nákup služeb   

  (4349,5169,000000000,0040,0001027000000) - 80.000,00 Kč 

  komunitní plánování - drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

  

  (4349,5137,000000000,0040,0001027000000) - 10.000,00 Kč 

  program iniciace projektů - nákup služeb   

  (4349,5169,000000000,0040,0001054000000) - 25.000,00 Kč 
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  nákup služeb   

  (4359,5169,000000000,0040,0000000000000) - 15.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/190 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  "O putovní pohár primátora města Opavy"   

  rezerva   

  (6409,5901,00000000,0193,0002519000000) - 40.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Komárov 

  JSDH - ochr. pomůcky   

  (5512,5132,00000000,0800,000253000000) + 18.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Podvihov 

  JSDH - ochr. pomůcky   

  (5512,5132,00000000,0820,000253000000) + 13.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Milostovice  

  JSDH - ochr. pomůcky   

  (5512,5132,00000000,0870,000253000000) + 9.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/191 

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  rezerva na jmenovité akce TSO   

  (6409,5901,000000000,0790,0004000000000) - 484.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, správa a evidence budov 

  Městská víceúčelová hala    

  - realizace zelené střechy   

  (3412,6121,000000000,0051,0001006000000) + 484.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/192 

v příjmech - městská policie 

 prodej movitých věcí 
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 

 

 (5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 11.000,00 Kč 

   

ve výdajích - městská policie 

 
autoprovoz (vč. motorek) 
opravy a udržování 

 

 (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 11.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/193 

ve výdajích - samostatné pracoviště architekta 

  studie kompletního řešení vánoční výzdoby   

  (3631,5166,00000000,0080,0000000000000) - 100.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 338.600,00 Kč 

      

v příjmech - kancelář primátora 
  příjmy z akce Město vítá léto (propagace)   

  (3399,2111,00000000,0120,0009219000000) + 175.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora 

  Vánoční osvětlení Horní náměstí   

  Vánoční trhy - nákup sužeb   

  (2141,5169,00000000,0120,0001043230000) + 228.600,00 Kč 

  Vánoční trhy - drobný hmotný majetek   

  (2141,5137,00000000,0120,0001043230000) + 35.000,00 Kč 

  Vánoční trhy - nákup DHM - zařízení   

  (2141,6122,00000000,0120,000104323000000) + 350.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/194 

ve výdajích - odbor informatiky 

  Krnovská infrastruktura   

  programové vybavení   

  (6171,6111,00000000,0170,0007836000000) - 500.000,00 Kč 

  služby zpracování dat   

  (6171,5168,000000000,0170,0007836000000) + 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/195 

v příjmech - odbor majetku města 

 oddělení správy a evidence budov  

 fakturované příjmy METROSTAV a.s.  

 (4350,2111,00000000,0051,0009219000000) + 300.000,00 Kč 

ve výdajích - odbor majetku města 

 oddělení správy a evidence budov  

 elektrická energie - Penzion IV., Hálkova  

 (4350,5154,00000000,0051,0007651000000) + 300.000,00 Kč 

 
 
 


