
RADA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 
TISKOVÁ OPRAVA 
 
Dne 24. května 2017 podal Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového žádost na 
organizační oddělení odboru právního a organizačního o tiskovou opravu usnesení z 61. schůze RMO 
v textu usnesení č. 2184/61 RM 17, písm. b) – změna číselné řady (písm. a) beze změn)), v textu 
usnesení 2191/61 RM 17 písm. c) – změna číselné řady (písm. a), písm. b) beze změn)) a v textu 
usnesení č. 2219/61 RM 17 podbodu 1, písm. a, b) - změna číselné řady. 
 
Dle Jednacího řádu Rady SMO článku 14 Jiná ustanovení odst. 3a) Tiskové opravy usnesení rady, týkající  
se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodě s odborem právním  
a organizačním; tisková oprava se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z následujícího jednání rady. 
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení). Změna je vyznačena tučně: 
 
 
2184/61 RM 17 
8/61 

Smlouva o zápůjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu 
Základní školy Opava, Vrchní 19 
 

 Rada města 
 

  schvaluje 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2017/81 
  Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   podíl na dotačních programech  
   6409,5901,00000000,0020,0002997000000     - 534.720,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor školství 
   ZŠ Opava Vrchní  
   3113,5651,00000000,0030,0001051000000 + 534.720,00 Kč 
  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 8-0-0 
 
2191/61 RM 17 
15/61 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 
projektu „60. Bezručova Opava 2017“ 
 

 Rada města 
  schvaluje 

 
 c) Rozpočtové opatření č. 2017/82 
  Rozpočtové opatření č. 2017/81 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery od krajů 

projekt „60. Bezručova Opava 2017“ 
 

   (0000,4122,00000111,0020,0002456000000)    + 500.000,00 Kč 
  ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury  
   projekt „60. Bezručova Opava 2017“  
   nákup ostatních služeb  
   (3312,5169,00000111,0121,0002456230000) + 500.000,00 Kč 
  Hlasování: 8-0-0 
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2219/61 RM 17 
45/61 

Rozpočtová opatření 2017 

 Rada města 
 

 1. schvaluje 
 

 a) Rozpočtové opatření č. 2017/83 
  Rozpočtové opatření č. 2017/82 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Sídliště Kylešovice – 17. listopadu – 

1.etapa 
 

   (2219,6121,00000000,0220,0007917000000)    -  2.000.000,00 Kč 
   (2219,6121,00000120,0220,0007917000000)    -  1.000.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO 
   JA TS – Sídliště Kylešovice – 17. Listopadu 

– dětská hřiště (3x) + VO 
 

   (3421,6121,00000120,0790,0004160000000)    +  1.000.000,00 Kč 
   (3421,6121,00000000,0790,0004160000000)    +  1.697.070,00 Kč 
   (3631,6121,00000000,0790,0004160000000)    +  302.930,00 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2017/84 
  Rozpočtové opatření č. 2017/83 
  ve výdajích – odbor školství 
   Hry na chodník  
   (3113,5169,00000000,0030,0000000000000) +    50.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala   v.r. 
primátor 

Ing. Martin Víteček   v.r. 
1. náměstek primátora 

 
 


