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Rozpočtové opatření č. 2022/289 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000324,0020,0002358000000) + 42.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor životního prostředí 
  Optimalizace nakládání s odpady – konzultační, 

poradenské a právní služby 
  

  (3726,5166,000000324,0130,0002358000000) + 42.000,00 Kč 

  (3726,5166,000000020,0130,0002358000000) - 42.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový   

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 42.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/290 

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 

  Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace – 
náhradní výsadba Suché Lazce – ba) 

  

  (objednávka - úprava položky)   

  (2321,6121,00000020,0220,0007509000000) - 244.505,00 Kč 

  (3745,5169,00000020,0220,0007509000000) + 244.505,00 Kč 

      

  Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace – 
náhradní výsadba Komárov – bb) 

  

  (objednávka - úprava položky)   

  (2321,6121,00000020,0220,0007509000000) - 41.985,00 Kč 

  (3745,5169,00000020,0220,0007509000000) + 41.985,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/291 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  pomoc Ukrajině – přijaté dary od 1.4. – 31.10.2022   

  přijaté peněžité neinvestiční dary   

  přijaté dary od FO a PO tuzemských na transparentní 
účet Pomoc Ukrajině 

  

  (6221, 2321, 00000000, 0020, 0002982000000) + 87.891,00 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 

  

  (6221,4152,000000000,0020,0002982000000) + 601.315,77 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO – pomoc Ukrajině   

  (6221,5901,000000000,0020,0002982000000) + 689.206,77 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/292 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 



Rozpočtová opatření SMO 2022 schválená RMO dne 16.11.2022 
 

2 
 

  splátky půjčených prostředků KAFIRA   

  (0000,2420,000000000,0020,0009412000000)    + 12.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000)    + 12.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/293 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   

  (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 36.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města 

  oprava městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 36.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/294 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 4.394.601,38 Kč 

      

ve výdajích – odbor životního prostředí, TSO 

  Čistota města - služby   

  (2219,5169,000000000,0790,0002536000000) + 86.562,04 Kč 

  Čistota města - poplatky   

  (2219,5365,000000000,0790,0002536000000) + 566,00 Kč 

  Veřejná zeleň - služby   

  (3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 4.303.457,34 Kč 

  Veřejná zeleň - poplatky   

  (3745,5365,000000000,0790,0002537000000) + 4.016,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/295 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 8.500.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku, TSO 

  Parkovací dům – elektřina   

  (2219,5154,000000000,0790,0001105000000) + 180.000,00 Kč 

  Sportoviště v majetku města - plyn   

  (3412,5153,000000000,0790,0001102000000) + 700.000,00 Kč 

  Sportoviště v majetku města – elektřina   

  (3412,5154,000000000,0790,0001102000000) + 900.000,00 Kč 

  Veřejné WC - voda   

  (3639,5151,000000000,0790,0001109000000) + 80.000,00 Kč 

  Veřejné WC - elektřina   

  (3639,5154,000000000,0790,0001109000000) + 50.000,00 Kč 
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  Smuteční obřadní síň - plyn   

  (3632,5153,000000000,0790,0002545000000) + 150.000,00 Kč 

  Smuteční obřadní síň - elektřina   

  (3632,5154,000000000,0790,0002545000000) + 50.000,00 Kč 

  Veřejné osvětlení - elektřina   

  (3631,5154,000000000,0790,0002538000000) + 6.200.000,00 Kč 

  Údržba majetku - voda   

  (3639,5151,000000000,0790,0001099000000) + 100.000,00 Kč 

  Údržba majetku - elektřina   

  (3639,5154,000000000,0790,0001099000000) + 90.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/296 

ve výdajích – odbor majetku města 

  nadlimitní věcná břemena   

  (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 50.000,00 Kč 

  Posudky, konzultace a revize   

  (3639,5169,000000000,0050,0002525000000) + 50.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/297 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 94.510,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor majetku města 

  Oprava opěrné zdi – vnitroblok Kolářská 1-3   

  (3639,5171,000000000,0050,0001029000000) + 94.510,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/298 

v příjmech – odbor právní a organizační 

  náklady řízení   

  (6171,2324,000000000,0180,0009274000000) + 91.100,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 91.100,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/299 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích – Kancelář primátora 
  reprefond primátora   

  pohoštění   

  (6112,5175,000000000,0120,0002957000000) + 30.000,00 Kč 

  dary   

  (6112,5194,000000000,0120,0002957000000) + 15.000,00 Kč 
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  materiál   

  (6112,5139,000000000,0120,0002957000000) + 5.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/300 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 355.000,00 Kč 

      

ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
  Volby prezidenta ČR 2023   

  nájemné   

  (6118,5164,000098008,0191,0000000000000) + 50.000,00 Kč 

  nákup materiálu   

  (6118,5139,000098008,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč 

  nákup služeb   

  (6118,5169,000098008,0191,0000000000000) + 290.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/301 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  závěrečná žádost o platbu   

  (0000,4216,107117968,0020,0007570000000) + 232.771,31 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0007570000000) + 3.957.112,16 Kč 

    Celkem 4.189.883,47 Kč 

      

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
  Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní   

  (2212,6121,000000026,0220,0007570000000) - 4.655.426,08 Kč 

  podíl EU 85 %   

  (2212,6121,107517969,0220,0007570000000) + 3.957.112,16 Kč 

  podíl SR 5 %   

  (2212,6121,107117968,0220,0007570000000) + 232.771,31 Kč 

  podíl SMO 10 %   

  (2212,6121,107100000,0220,0007570000000) + 465.542,61 Kč 

      

ve financování – odbor finanční a rozpočtový   

  Úvěr KB dlouhodobý (460 mil. Kč) – mimořádná splátka   

  (0000,8124,000000026,0020,0009963000000) + 4.189.883,47 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/302 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  FBT logistics, s.r.o.   

  (3419,2321,000000000,0020,0009131000000) + 100.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  MTB CROSS.cz, z.s.   

  (3419,5222,000000000,0020,0000379000000) + 15.000,00 Kč 
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  Sdružení rodičů a přátel Základní školy Opava, 
Vrchní 19 

  

  (3421,5222,000000000,0020,0000501000000) + 15.000,00 Kč 

  Sportovní gymnastika dětí Špičková – Opava, z.s.   

  (3419,5222,000000000,0020,0000372000000) + 20.000,00 Kč 

  Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Kateřinky   

  (3419,5222,000000000,0020,0000310000000) + 20.000,00 Kč 

  KST Slezan Opava z.s.   

  (3419,5222,000000000,0020,0000365000000) + 10.000,00 Kč 

      

ve výdajích – Kancelář primátora 

  Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace 
účelový neinvestiční příspěvek 

  

  (3311,5331,000000000,0121,0001002000034) + 20.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/303 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 6.492.000,00 Kč 

      

ve výdajích – Kancelář primátora 

  Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace   

  neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3311,5331,000000000,0121,0001000000034) + 5.892.000,00 Kč 

  účelový příspěvek na energie   

  (3311,5331,000000000,0121,0001002000034) + 600.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/304 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Edvarda Beneše investiční příspěvek   

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000024) + 389.316,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 389.316,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/305 

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  

  (0000,4116,143533092,0020,0000000000008) + 556.070,16 Kč 

  (0000,4116,143133092,0020,0000000000008) + 168.592,84 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 
  MŠ E. Beneše – účelový neinvestiční příspěvek na 

provoz – projekt J. A. Komenský 
  

  (3111,5336,143533092,0030,0001002000008) + 556.070,16 Kč 

  (3111,5336,143133092,0030,0001002000008) + 168,592,84 Kč 

Rozpočtové opatření č. 2022/306 
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ve výdajích - odbor školství  

  ZŠ Vrchní Oprava venkovního schodiště investiční 
příspěvek 

  

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000025) + 75.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 75.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/307 

ve výdajích – odbor školství 

  Akce odboru    

  Kácení topolů u ZŠ Englišova   

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000019) + 95.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 95.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/308 

ve výdajích - odbor školství  

  
neinvestiční účelový příspěvek SVČ k účasti TS Puls 
na Mistrovství světa ve stepu 

  

  (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/309 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 2.000,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor školství 

  
neinvestiční účelový příspěvek - ZŠ Otická na soudní 
výlohy 

  

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000022) + 2.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/310 

v příjmech – odbor životního prostředí 

  Přijaté dary - útulek   

  (1014,2321,000000000,0130,0009209000000) + 5.600,00 Kč 

      

ve výdajích – odbor životního prostředí 

  Útulek pro psy - služby   

  (1014,5169,000000000,0130,0002524000000) + 5.600,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/311 

v příjmech – MČ Malé Hoštice 

  prodej mobilního telefonu   

  (6112,2310,000000000,0810,0009398000000) + 2.500,00 Kč 

      

ve výdajích – MČ Malé Hoštice 

  drobný dlouhodobý hmotný majetek   

  (6171,5137,000000000,0810,0000000000000)  + 2.500,00 Kč 

 


