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Rozpočtové opatření č. 2022/97 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  budovy, haly a stavby   

  (6171,6121,00000000,0051,0000000000000) + 523.845,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 523.845,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/98 

ve výdajích - odbor dopravy 

  posudky, revize pro výkon rozhodnutí   

  (6171,5169,000000000,0160,0002525000000) + 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

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

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/99 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000319,0020,0002364000000) + 126.300,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  projekt Opava - osvětové kampaně 2022   

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000000,0140,0000000000000)  -  47.600,00 Kč 

  - nájemné   

  (3900,5164,000000000,0140,0000000000000)  - 2.100,00 Kč 

  - věcné dary   

  (3900,5194,000000000,0140,0000000000000)  - 4.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  projekt Opava - osvětové kampaně 2022   

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000319,0030,0002364000000) + 74.200,00 Kč 

  - nákup služeb - podíl SMO   

  (3900,5169,000000000,0030,0002364000000) + 31.800,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  projekt Opava - osvětové kampaně 2022   

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000319,0040,0002364000000) + 36.700,00 Kč 

  - nákup služeb - podíl SMO   

  (3900,5169,000000000,0040,0002364000000) + 15.800,00 Kč 
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  - nájemné   

  (3900,5164,000000319,0040,0002364000000) + 4.900,00 Kč 

  - nájemné - podíl SMO   

  (3900,5164,000000000,0040,0002364000000) + 2.100,00 Kč 

  - věcné dary   

  (3900,5194,000000319,0040,0002364000000) + 10.500,00 Kč 

  - věcné dary - podíl SMO   

  (3900,5194,000000000,0040,0002364000000) + 4.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/100 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 35.887,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  úklid bunkru - příkop   

  (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) +16.771,00 Kč 

  (3792,5365,000000000,0130,0001076000000) + 19.116,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/101 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 90.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  Zimní stadion - navýšení rezervovaného příkonu   

  (3412,6121,0000000,0790,0001103750000) + 90.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/102 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 13.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  Městské sady - lavičky   

  (3745,5137,000000000,0050,0000000000000) +13.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/103 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Arkády Dvořákovy sady kamerový systém 
vč.optického kabelu 

  

  (3326,6122,00000000,0051,0007484000000) + 206.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 206.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/104 

ve výdajích - odbor majetku města 

   oddělení správy a evidence budov   

  Městské koupaliště DDHM   

  (3412,5137,00000000,0051,0001102000000) + 125.000,00 Kč 

  nákup ostatních služeb   

  (3412,5169,00000000,0051,0001102000000) + 25.000,00 Kč 

  budovy, haly a stavby   

  (3412,6121,00000000,0051,0001102000000) - 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/105 

ve výdajích - odbor majetku města 

  Generel veřejného osvětlení Opava   

  přípravná studie   

  (3631,5166,000000000,0051,0002574000000) + 263.356,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 263.356,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/106 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Fotovoltaika I. využívání obnovitelných zdrojů (FVE)   

  (2115,6121,000000000,0051,0002575000000) + 1.313.380,00 Kč 

  předprojektová příprava (FVE)   

  (2115,5166,000000000,0051,0002575000000) + 60.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 1.373.880,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/107 

ve výdajích - odbor majetku města 

  dálkově odečitatelné vodoměry   

  (2310,5137,000000000,0051,0000000000000) + 234.256,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 234.256,00 Kč 

 
 
 
 


