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Rozpočtové opatření č. 2021/153 

v příjmech - odbor  majetku 

  samostatné pracoviště   

  příjmy z pojistného plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 74.549,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 74.549,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/154 

v příjmech - odbor  majetku 

  samostatné pracoviště   

  příjmy z pojistného plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 49.393,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku 

  oddělení správy a evidence budov   

  opravy a udržování-bytové hospodářství   

  (3612,5171,00000000,0051,0001035000000) + 49.393,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/155 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Ochranova   

  vratka neinvestičního příspěvku -oprava kanalizace   

  (3113,5331,00000000,0030,0001002000023) - 3.178,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) + 3.178,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/156 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Zborovská   

  neinvestiční příspěvek- oprava komunikace   

  3111,5331,00000000,0030,0001002000006) + 500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/157 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Otická   

  investiční příspěvek- nová kanalizace   

  (3113,6351,00000000,0030,0001001000022) + 106.838,00 Kč 
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 106.838,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/158 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Otická   

  investiční příspěvek- kondenzační kotle   

  (3113,6351,00000000,0030,0001001000022) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/159 

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

  JSDH - DHDM   

  (5512,5137,000000000,0193,00002530000000) + 11.200,00 Kč 

      

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  přijaté náhrady od pojišťovny   

  (5512,2324,000000000,0193,0009167000000) + 11.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/160 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  volby do Parlamentu ČR 2021- nákup DHDM   

  (6114,5137,000098071,0191,0000000000000) + 11.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 11.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/161 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000333,0020,0000000000024) + 80.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ Edvarda Beneše - účelový neinvestiční příspěvek 
na realizaci projektu "V pohodě ve škole i na ledě" 

  

  (3113,5336,000000333,0030,0001002000024) + 80.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/162 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000030) + 869.706,39 Kč 
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  (0000,4116,103133063,0020,0000000000030) + 153.477,61 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  
ZŠ T.G. Masaryka, Riegrova - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz – projekt (šablony III.) 

  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000030) + 869.706,39 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000030) + 153.477,61 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2021/163 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  rezerva   

  (3900,5901,000000000,0140,0000000000000) - 50.127,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  navýšení JA TS - Taneční parket pod širým nebem   

  (3429,6121,000000000,0790,0004267000000) + 50.127,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2021/164  

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   

  REZERVA FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 121.103,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování   

  RESOLVE   

  (3636,5323,000000000,0140,0002370000000) + 121.103,00 Kč 

 
 
 


