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Rozpočtové opatření č. 2022/24 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  zapojení fondu rezerv a rozvoje   

  (0000,8115,000000010,0000,0000000000000) + 17.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Srámkova - sportoviště   

  (3113,6121,000000010,0220,0007486000000) + 17.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/25 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (6402,2229,103533063,0020,0000000000004) + 187,85 Kč 

  (6402,2229,103133063,0020,0000000000004) + 33,15 Kč 

                                            Celkem 221,00 Kč 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  

vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - 
MŠ Riegrova - projekt "Šablony II-Personální 
podpora a rozvojové aktivity pro děti v MŠ Riegrova 
Opava" - vratka nevyužitých finančních prostředků 

  

  (6402,5364,103533063,0020,0001002000004) + 187,85 Kč 

  (6402,5364,103133063,0020,0001002000004) + 33,15 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/26 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů   

  (6402,2229,103533063,0020,0000000000019) + 49.224,39 Kč 

  (6402,2229,103133063,0020,0000000000019) + 8.686,61 Kč 

                                        Celkem 57.911,00 Kč 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  
vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - 
ZŠ Englišova - projekt "Moderní vyúka" (Šablony II) - 
vratka nevyužitých finančních prostředků 

  

  (6402,5364,103533063,0020,0001002000019) + 49.224,39 Kč 

  (6402,5364,103133063,0020,0001002000019) + 8.686,61 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/27 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 5.398.870,95 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace 4 
žádost o platbu 

  

  (2321,6121,000000027,0220,0007509000000) - 5.398.870,95 Kč 

  (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 5.398.870,95 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  Úvěr dlouhodobý KB (400. mil. Kč) - mimořádná splátka   
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  (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 5.398.870,95 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/28 

v příjmech - odbor školství 

  
ZŠ Boženy Němcové nevyčerpaný neinvestiční účelový 
příspěvek na energie 

  

  (3113,2229,00000000,0030,0009148000018) + 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - rezerva FaRO 

  (3113,5901,000000000,0020,0002993000000) + 200.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/29 

ve výdajích - odbor majetku města 

  podlimitní věcná břemena   

  (3639,5122,000000000,0050,0000000000000) - 33.230,00 Kč 

  odstavné plochy ul. Olomoucká   

  (2219,6121,000000000,0050,0000000000000) +33.230,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/30 

ve výdajích - odbor majetku, odd. správy a evidence budov 

  Fotbalový stadion Opava (SFC) - opravy   

  (3412,5171,000000000,0051,0001007770000) - 111.320,00 Kč 

  Fotbalový stadion Opava (SFC) - pračka a sušička   

  (3412,6122,000000000,0051,0001007770000) + 75.020,00 Kč 

  (3412,5137,000000000,0051,0001007770000) + 36.300,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/31 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) + 713.125,35 Kč 

  (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) + 125.845,65 Kč 

    Celkem 838.971,00 Kč 

ve výdajích - odbor školství 

  

Zařízení školního stravování - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "Poskytování bezplatné 
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" - 
2. splátka neinvestiční dotace 

  

  (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) + 713.125,35 Kč 

  (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) + 125.845,65 Kč 

 
  
Rozpočtové opatření č. 2022/32 
 
v příjmech - odbor školství 

  přijetí daru   

  (2219,2321,00000000,0030,0009131000000) + 6.231,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 
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  stojany na kola   

  (2219,5137,00000000,0030,0000000000000) + 6.231,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/33 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO       

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 81.030,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky  

  nákup služeb - užívání aplikace       

  (6171,5169,000000000,0170,0000000000000)     + 81.030,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


