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Rozpočtové opatření č. 2022/46 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  rezerva - jmenovité akce   

  (6409,5901,0120,0790,0004000000000) - 24.378.604,00 Kč 

  
JA TS - Wolkerova - nátěr lávky pro pěší přes potok 
Ostrá 

  

  (2219,5171,000000120,0790,0004307000000) + 100.000,00 Kč 

  
JA TS - Nádražní okruh - oprava chodníku pravá 
strana úsek Hradecká po Tyršovou 

  

  (2219,5171,000000120,0790,0004308000000) + 405.000,00 Kč 

  
JA TS - Englišova - oprava chodníku pravá strana od 
ul. Gogolova po Dostojevského 

  

  (2219,5171,000000120,0790,0004309000000) + 924.000,00 Kč 

  JA TS - Rybova - oprava chodníku levá strana   

  od vjezdu do nemocnice po Vančurovou   

  (2219,5171,000000120,0790,0004310000000) + 995.000,00 Kč 

  
JA TS - Mírová - oprava chodníku pravá strana od 
Olomoucké po Veleslavínovou 

  

  (2219,5171,000000120,0790,0004311000000) + 1.645.000,00 Kč 

  JA TS - Lidická - oprava chodníku pravá strana   

  od Veleslavínové po Olomouckou   

  (2219,5171,000000120,0790,0004312000000) + 455.000,00 Kč 

  
JA TS - Sportovní - oprava chodníku pravá strana od 
ul. Opavské po dům č. 42 (MČ Malé Hoštice) 

  

  (2219,5171,000000120,0790,0004313000000) + 1.750.000,00 Kč 

  
JA TS - Praskovo nám. - rekonstrukce chodníku (MČ 
Milostovice) 

  

  (2219,5171,000000120,0790,0004314000000) + 255.000,00 Kč 

  JA TS - U Hliníku - předlažba parkovacího stání   

  (2219,5171,000000120,0790,0004315000000) + 330.000,00 Kč 

  JA TS - Ke Koupališti - rozšíření vozovky   

  (2212,6121,000000120,0790,0004316000000) + 310.000,00 Kč 

  
JA TS - Popská - oprava živičného povrchu vozovky 
od Matiční po Ostrožnou 

  

  (2212,5171,000000120,0790,0004317000000) + 529.000,00 Kč 

  
JA TS - Matiční - oprava živičného povrchu vozovky 
od ul. Rybí trh po Beethovenovou 

  

  (2212,5171,000000120,0790,0004318000000) + 478.000,00 Kč 

  
JA TS - Beethovenova - oprava živičného povrchu 
vozovky od ul. Matiční po Ostrožnou 

  

  (2212,5171,000000120,0790,0004319000000) + 417.000,00 Kč 

  
JA TS - Jaselská - oprava živičného povrchu vozovky 
od ul. Rybářské po Žižkovou 

  

  (2212,5171,000000120,0790,0004320000000) + 1.595.000,00 Kč 

  
JA TS - Městský hřbitov - zádlažba mlatových 
chodníků za povrch ze žulové kostky 

  

  (3632,6121,000000120,0790,0004321000000) + 6.442.000,00 Kč 

  
JA TS - Hřbitov Kylešovice - oprava hřbitovní zdi na 
straně ul. U Hřbitova 

  

  (3632,5171,000000120,0790,0004322000000) + 202.399,00 Kč 

  JA TS - Městské koupaliště - nátěr dna bazénu   

  (3412,5171,000000120,0790,0004323000000) + 190.000,00 Kč 

  
JA TS - Separační linka - výměna sítí na příjmu 
odpadů 
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  (3725,5171,000000120,0790,0004324000000) + 60.000,00 Kč 

  
JA TS - Opava-Loco oprava plechových 
odpadkových košů 

  

  (3639,5171,000000120,0790,0004325000000) + 200.000,00 Kč 

  
JA TS - Opava-Loco rozšíření kontejnerových stání 
BRKO 

  

  (2219,6121,000000120,0790,0004166000000) + 300.000,00 Kč 

  JA TS - Opava-Loco opravy laviček   

  (3745,5171,000000120,0790,0004326000000) + 604.000,00 Kč 

  
JA TS - Sady Svobody - oprava dlážděného dna 
fontány 

  

  (3639,5171,000000120,0790,0004327000000) + 80.903,00 Kč 

  JA TS - Junácká  - doplnění prvku na dětské hřiště   

  (3421,6121,000000120,0790,0004328000000) + 109.753,00 Kč 

  
JA TS - Opava-Loco - výměna prvků na dětských 
hřištích 

  

  (3421,5169,000000120,0790,0004329000000) + 142.056,42 Kč 

  (3421,5171,000000120,0790,0004329000000) + 288.980,15 Kč 

  (3421,6121,000000120,0790,0004329000000) + 816.791,43 Kč 

  JA TS - Přístřešky zastávek MHD - zelená střecha   

  (2221,6121,000000120,0790,0004272000000) + 778.721,00 Kč 

  
JA TS - smíšené trvalkové záhony ul. Mezi Trhy, 
Hrnčířská 

  

  (3745,5169,000000120,0790,0004330000000) + 375.000,00 Kč 

  JA TS - vybudování zastávky - Charita Opava, STS   

  (2221,6121,000000120,0790,0004331000000) + 600.000,00 Kč 

  
JA TS - Městský bazén - oprava bazénu a 
elektroinstalace 

  

  (3412,5171,000000120,0790,0004332000000) + 1.606.018,50 Kč 

  (3412,6121,000000120,0790,0004332000000) + 893.981,50 Kč 

  JA TS - Re-use centrum   

  (3729,5137,000000120,0790,0004333000000) + 176.600,00 Kč 

  (3729,5169,000000120,0790,0004333000000) + 109.600,00 Kč 

  (3729,6121,000000120,0790,0004333000000) + 213.800,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/47 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  přijaté peněžité neinvestiční dary - přijaté dary od 
11.3. - 31.3.2022 od FO a PO tuzemských na 
transparentní účet Pomoc Ukrajině 

  

  (6221,2321,00000000,0020,0002982000000) + 115.707,00 Kč 

  neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních 
organizací a některých zahraničních orgánů a 
právnických osob - příjem od nadace Kearney Area 
Community Foundation USA na transparentní účet 
Pomoc Ukrajině 

  

  (0000,4152,00000000,0020,0002982000000) + 212.142,07 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO - pomoc Ukrajině   

  (6221, 5901, 00000000, 0020, 0002982000000) + 327.849,07 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/48 

ve výdajích - oddělení PaM 

  platy zaměstnanců   

  (6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 4.160.143,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (6171, 5031, 00000000, 0192, 0001096000000) - 1.031.715,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (6171, 5032, 00000000, 0192, 0001096000000) - 374.413,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 5.566.271,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/49 

ve výdajích - městská policie 

  platy zaměstnanců   

  (5311, 5011,000000000,0110,0000000000000) - 785.000,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (5311, 5031,000000000,0110,0000000000000) -194.400,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (5311, 5032,000000000,0110,0000000000000) - 70.600,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) + 1.050.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/50 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 14.810.438,89 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 
5.platba 

  

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000) - 14.810.438,89 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 14.810.438,89 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

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

  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 14.810.438,89 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/51 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  

ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných 
veřejných rozpočtů - dofinancování překročených 
výdajů dotace na výdaje spojené s volbami do 
Parlamentu České republiky 
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  (6402,2222,000098071,0020,0000000000000) + 53.195,63 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 53.195,63 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/52 

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 

  nákup pozemků   

  (sml.MMOPP00HZJUR) schválená na ZMO dne 6.12.2021 č. 

usn.726/20/ZM/21 
  

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000)  - 9.027.863,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku 

  komunikace   

  (2219,6121,000000000,0050,0000000000000) + 5.450.176,00 Kč 

  veřejné osvětlení   

  (3631,6121,000000000,0050,0000000000000) + 215.575,00 Kč 

  vodovodní řad   

  (2310,6121,000000000,0050,0000000000000) + 1.414.148,00 Kč 

  kanalizace   

  (2321,6121,000000000,0050,0000000000000) + 1.947.964,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/53 

ve výdajích - odbor dopravy 

  příspěvek na dopravní obslužnost   

  
finanční vypořádání MHD - BUS - příměstské oblasti 
- smlouvy (MOPP00KGLUT, MMOPP00KGLVO, 

,MMOPP00KGLS3, MMOPP00KGLR8, MMOPP00KGLTY) 

  

  (2292,5321,000000000,0160,0009193000000) + 73.838,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 73.838,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/54 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 
(úprava položek) 

  

  (2321,6121,00000027,0220,0007509000000) - 22.209.342,82 Kč 

  (2321,6121,00000020,0220,0007509000000) - 4.663.961,99 Kč 

  (2321,6122,00000027,0220,0007509000000) + 22.155.517,30 Kč 

  (2321,5171,00000027,0220,0007509000000) + 53.825,52 Kč 

  (2321,6122,00000020,0220,0007509000000) + 4.652.658,63 Kč 

  (2321,5171,00000020,0220,0007509000000) + 11.303,36 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/55 

v příjmech - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
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  náhrada škody   

  (6171,2324,000000000,0191,0009078000000) + 300,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  pokuta   

  (6171,5363,000000000,0191,0002512000000) + 300,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/56 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 224.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Opavská kulturní organizace, p.o. - účelový 
příspěvek - kompenzace ušlého příjmu a výdajů 
energií (sál purkmistrů) 

  

  (3319,5331,000000000,0121,0001002000038) +     224.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/57 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 242.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor právní a organizační 

  právní služby   

  (6171,5166,000000000,0180,0002525000000) + 242.000,00 Kč 

 
 
 


