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Rozpočtové opatření č. 2021/299 
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 1.097.547,00 Kč 

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 86.376,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový příspěvek 
na provoz 

  

  - přirozená obnova a uměla obnova síjí   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 20.000,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou první   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 57.960,00 Kč 

  - umělá obnova sadbou opakovaná   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 182.907,00 Kč 

  - zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 27.200,00 Kč 

  - následná péče o výsadbu lesního porostu   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 341.880,00 Kč 

  - výchova lesních porostů   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) 402.600,00 Kč 

  - zřizování nových oplocenek   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 65.000,00 Kč 

    Celkem 1.097.547,00 Kč 

  - soustřeďování dříví koněm v lese   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 71.796,00 Kč 

  -  štěpkování nebo drcení klestu   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 14.580,00 Kč 

    Celkem 86.676,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/300 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 278.814,00 Kč 

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 131.505,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  
Městské lesy Opava - neinvestiční účelový příspěvek 
na provoz 

  

  - umělá obnova sadbou opakovaná + 11.934,00 Kč 

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037)   

  - výchova lesních porostů do 40 let věku   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 266.880,00 Kč 

    Celkem 278.814,00 Kč 

  - soustřeďování dříví koněm v lese   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 112.065,00 Kč 

  - štěpkování nebo drcení klestu   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 19.440,00 Kč 

    Celkem 131.505,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/301 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000019) + 832.430,84 Kč 

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000019) + 48.966,52 Kč 

      

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000019) + 1.708.762,24 Kč 

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000019) + 100.515,42 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Englišova - účelový investiční příspěvek na 
provoz - projekt "Modernizace dvou počítačových 
učeben na ZŠ Englišova " 

  

  (3113,6356,107517969,0030,0001001000019) + 832.430,84 Kč 

  (3113,6356,107117968,0030,0001001000019) +48.966,52 Kč 

  
ZŠ Englišova - účelový neinvestiční příspěvek na 
provoz - projekt "Modernizace dvou počítačových 
učeben na ZŠ Englišova " 

  

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000019) + 1.708.762,24 Kč 

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000019) + 100.515,42 Kč 

  
ZŠ Englišova - 10% podíl zřizovatele na projektu (viz 
výše) 

  

  -účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000019) + 201.030,87 Kč 

  -účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001001000019) + 97.933,04 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000)   - 298.963,91 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/302 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0007558000000) + 152.895,92 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě   

  3322,5171,000000201,0220,0007558000000) + 152.895,92 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/303 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 11.898.508,67 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace   
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  2. žádost o platbu   

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 11.898.508,67 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 11.898.508,67 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  Úvěr dlouhodobý KB (400mil. Kč) - mimořádná splátka   

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 11.898.508,67 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/304 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  

neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu - příspěvek obcím ke 
zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu 
pro rok 2021 

  

  (0000,4111,000098037,0020,0000000000000) + 2.506,03 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  tvorba fondu rezerva rozvoje   

  (0000,8115,000000000,0000,0000000000000) + 2.506,03 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/305 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000319,0020,0002375000000)  - 31.981,40 Kč 

      

ve výdajích - školství 

  Projekt Opava - osvětové kampaně 2021   

  - nákup materiálu   

  (3900,5139,000000319,0030,0002375000000)  - 1.800,00 Kč 

  - nákup ostatních služeb   

  (3900,5169,000000319,0030,0002375000000)  - 2.281,40 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Projekt Opava - osvětové kampaně 2021   

  - ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,000000319,0140,0002375000000)  - 12.600,00 Kč 

  - nákup ostatních služeb   

  (3900,5169,000000319,0140,0002375000000)  - 15.300,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/306 

v příjmech - odbor školství 

  splátka půjčených prostředků-předfinancování projektů   

  ZŠ Edvarda Beneše-modernizace odborných 
učeben - sml.MMOPP00ELLD7 

  

  (0000,2451,00000000,0030,0009414000000) + 1.790.000,00 Kč 

  ZŠ T.G.Masaryka Moderní vyučování - 
sml.MMOPP00ELLL3 

  

  (0000,2451,00000000,0030,0009414000000) + 2.974.500,00 Kč 
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 4.764.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/307 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000033166,0020,0000000000039) + 15.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství - Středisko volného času 

  Účelový neinvestiční příspěvek na realizaci 
projektu "Podpora okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání" 

  

  (3233,5336,00033166,0030,0001002000039) + 15.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/308 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Kostel sv. Václava - střecha   

  (3322,5171,000000020,0220,0007558000000) - 71.896,00 Kč 

  Krnovská 71B - fasáda, střecha   

  (6171,5171,000000020,0220,0007504000000) - 21.065,00 Kč 

  MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)   

  (3111,6121,00000000,0220,0007502000000)  - 192.872,00 Kč 

  VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova   

  (3631,6121,00000000,0220,0007524000000) - 84.700,00 Kč 

  Písková -  most   

  (2212,6121,00000000,0220,0007536000000) - 461.973,00 Kč 

  Sídliště Olomoucká - víceúčelové hřiště   

  (2219,6121,00000000,0220,0007505000000) - 306.296,00 Kč 

  ZŠ Riegrova - schodiště   

  (3113,5171,00000000,0220,0007480000000) - 106.226,00 Kč 

  MČ Malé Hoštice - Hlučínská - cyklostezka   

  (2219,6121,00000020,0220,0007491000000) - 48.871,00 Kč 

  Zahrádkářská osada sv.Anna - PD   

  (3639,6121,000000000,0220,0007474000000) - 399.600,00 Kč 

  Investice -projektová dokumentace - PD   

  (6409,6121,000000020,0220,00000000000000) + 141.832,00 Kč 

  (6409,6121,000000000,0220,00000000000000) + 1.551.667,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/309 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  koncerty vážné hudby   

  služby   

  (3312,5169,000000000,0121,0001061000000) - 69.575,00 Kč 

  varhanní soutěž   

  doplnění varhan v KPBO   

  (3312,6122,000000000,0121,0001063000000)   + 69.575,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2021/310 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  "64. Bezručova Opava 2021 - Síla ženy"   

  (0000,4122,000000201,0020,0002456000000) + 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  "64. Bezručova Opava 2021 - Síla ženy"   

  služby   

  (3312,5169,000000201,0121,0002456000000) + 200.000,00 Kč 

  (3312,5169,000000000,0121,0002456000000) - 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  vratka předfinancování projektu z RMO 21.7.2021, č. usn. 
3370/79/RM/21,1.m) 

  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 200.000,00 Kč 

 


