Rozpočtová opatření SMO 2020 schválená RMO dne 07.10.2020
Rozpočtové opatření č. 2020/165
ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy
- cestovné
(6171,5173,000000000,0191,0002555000000)

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku s názvem
"Nákup dopravního automobilu pro JSDH Suché Lazce" dofinancování- dopravní prostředky
(5512,6123,000000000,0193,0002530000000)

- 70.200,00 Kč

+ 70.200,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/166
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000319,0020,0002389000000)

- 102.865,00 Kč

ve výdajích - školství
Projekt Opava - osvětové kampaně 2020
- ostatní osobní výdaje
(3900,5021,000000319,0030,0002389000000)

- 8.400,00 Kč

- nákup služeb
(3900,5169,000000319,0030,0002389000000)

- 2.100,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
projekt Opava - osvětové kampaně 2020
- nákup služeb
(3900,5169,000000319,0140,0002389000000)

- 92.365,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/167
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtů
(0000,4116,000013351,0020,0000000000036)

+ 85.585,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na provoz - na
kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační
platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti
s epidemií Covid_19
(4350,5336,000013351,0040,0001002000036)

+ 85.585,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/168
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000161,0020,0000000000000)

ve výdajích - odbor dopravy
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+ 1.009.896,50 Kč
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Městský dopravní podnik Opava - dopravní
obslužnost
(2295,5193,000000161,0160,0001003220000)
(2295,5193,000000000,0160,0001003220000)

+ 1.009.896,50 Kč
- 1.009.896,50 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(2295,5901,000000000,0020,0002993000000)

+ 1.009.896,50 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/169
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční transfery ze SR
(0000,4116,106515011,0020,0007571000000)

+ 56.008,55 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zelené Hradby - Hillova, Nad Stromkem
sad nad Velkou -následná údržba
- opravy a udržování - předfinancováno
(3745,5171,000000020,0220,0007571000000)

- 70.010,69 Kč

- opravy a udržování - dotační podíl
(3745,5171,106515011,0220,0007571000000)

+ 56.008,55 Kč

- opravy a udržování - podíl SMO
(3745,5171,106100000,0220,0007571000000)

+ 14.002,14 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,000000020,0020,000299600000)

+ 56.008,55 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/170
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
(0000,4116,000034352,0020,0000000000034)

+ 8.100.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční příspěvek na
provoz - "Program státní podpory profesionálních divadel a
stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých
sborů"
(3311,5336,000034352,0121,0001002000034)

+ 8.100.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/171
ve výdajích - odbor kancelář primátora
Marketingová strategie
(3399,5901,000000000,0120,0002567000000)

- 1.089.000,00 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
provoz systému sdílených kol
(3636,5169,000000000,0140,0001118000000)
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+ 1.089.000,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2020/172
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
(0000,4122,000000133,0020,0000000000039)

- 41.525,03 Kč

ve výdajích - odbor školství
Středisko volného času
účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt „Úhrada
nákladů, které souvisí s organizací okresních a krajských kol
soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro rok 2020" - vrátka
nevyčerpaných finančních prostředků
(3233,5336,000000133,0030,0001002000039)

- 41.525,03 Kč

Rozpočtové opatření č. 2020/173
ve výdajích - odbor majetku města
nadlimitní věcná břemena
(3639,6142,000000000,0050,0000000000000)

- 58.080,00 Kč

monitoring šachty MČ Zlatníky (neplánované platby)
(2321,5171,000000000,0050,0001029000000)

+ 58.080,00 Kč

ruší
Rozpočtové opatření č. 2020/42 (usn.č. 1709/41/RM/20/1a) ze dne 22.4.2020)
ve výdajích - odbor školství
Projekt "Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality"
zpracování projektu
(3113,5169,000000000,0030,0002390000000)

+ 85.000,00 Kč

ostatní osobní výdaje
(3113,5021,000000000,0030,0002390000000)

+ 155.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FaRO
(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
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- 240.000,00 Kč

