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Rozpočtové opatření č. 2022/142 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 72.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

 
služba zprostředkování a provedení výplaty při 
vytěsnění menšinových akcionářů SFC 

 

 (3412,5179,000000000,0050,0000355770000) + 72.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/143 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  stroje,přístroje a zařízení - travní traktor   

  (3412,6122,00000000,0051,0001007770000) + 302.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 1.173.668,30 Kč 

      

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  Slezský fotbalový club Opava   

  nevyčerpaná dotace za rok 2021   

  (3412,2229,00000000,0051,0000355770000) + 1.476.168,30 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/144 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 421.938,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Obnova zeleně   

  (3745,5169,000000000,0130,0001070000000) + 421.938,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/145 

ve výdajích - odbor informatiky 

  Výpočetní technika - DDHM - nákup PC   

  (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) +    920.000,00 Kč 

      

  Infrastruktura MMO - programové vybavení   

  (6171,6111,000000000,0170,00007836000000) -    920.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/146 
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

 Slezanka - demolice   
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 (3613,5169,00000120,0220,0007476000000) -  1.279.339,00 Kč 

 Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - M. 
Hoštice 

  

 (2219,6121,00000020,0220,0007491000000) -  97.523,00 Kč 

 Městské sady - workoutové hřiště   

 (3429,6121,00000020,0220,0004112000000)    -  72.600,00 Kč 

 Městské koupaliště - terasa   

 (3322,5171,00000020,0220,0007479000000)    -  3.704,00 Kč 

 Víceúčelový rodinný park Komenda   

 (3429,6121,00000120,0220,0007475000000)    -  1.210.975,00 Kč 

 Hlučínská - cyklostezka   

 (2219,6121,00000020,0220,0007535000000)    +  173.827,00 Kč 

 (2219,6121,00000120,0220,0007535000000)    +  2.490.314,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/147 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Slezanka - demolice   

  (3613,5169,00000120,0220,0007476000000) +    920.000,00 Kč 

  Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice   

  (5512,6121,00000120,0220,0007574000000) -    920.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/148 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0002456000000) + 500.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář primátora, oddělení kultury 

  "65. Bezručova Opava 2022 - Stěhování mezi světy"   

  nákup služeb   

  (3312,5169,000000201,0121,0002456000000) + 500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/149 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000014007,0020,0002359000000) + 1.468.803,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO - pomoc Ukrajině   

  (6221,5901,000000120,0020,0002982000000) - 77.306,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/149 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000014007,0020,0002359000000) + 1.468.803,00 Kč 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
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  rezerva FARO - pomoc Ukrajině   

  (6221,5901,000000120,0020,0002982000000) - 77.306,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 

  realizace projektu "Adaptace a integrace 
ukrajinských válečných uprchlíků do české 
společnosti na území statutárního města Opavy" 

  

  - nákup služeb   

  95% podíl dotace SR   

  (6221,5169,000014007,0193,0002359000000) + 1.468.803,00 Kč 

  5% podíl SMO   

  (6221,5169,000000120,0193,0002359000000) + 77.306,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/150 

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 

  Soutěž o cenu primátora - občerstvení   

  (5519,5175,000000000,0193,0002519000000)    - 30.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Milostovice 

  Soutěž o cenu primátora - občerstvení   

  (5512,5175,000000000,0870,0002530000000)    + 30.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/151 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  elektrická energie - byty   

  (3612,5154,00000000,0051,0001035000000) + 300.000,00 Kč 

  elektrická energie - nebyty   

  (3613,5154,00000000,0051,0001035000000) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO - energie   

  (6409,5154,000000000,0020,0002996000000) - 450.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/152 

ve výdajích - kancelář primátora 

  samostatné pracoviště   

  bronzový reliéf G. J. Mendela   

  (3326,6127,00000000,0120,0001045000000) + 127.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 127.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/153 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice   
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  (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 133.919,00 Kč 

  JA TS - Junácká - doplnění prvku na dětské hřiště   

  (3421,6121,000000020,0790,0004328000000) + 133.919,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/154 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice   

  (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 143.820,00 Kč 

  
JA TS - vybudování zastávky Charita Opava, STS - 
přístřešek 

  

  (2221,6121,00000020,0790,0004331000000) + 143.820,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/155 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 50.215,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Obecně prospěšné práce   

  (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) + 50.215,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/156 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 191.180,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  Odstranění stromů - Stříbrné jezero   

  (3745,5169,000000000,0050,0001029000000) + 191.180,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/157 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 16.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  Notebook (sociální pracovník)   

  (6171,5137,000000000,0170,0002528000000) + 16.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/158 

ve výdajích - městská policie 

  
Městský kamerový systém - stroje, přístroje a 
zařízení 

  

  (5311,6122,000000000,0110,0001047000000) - 997.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor školství 

  
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. 
etapa" - spoluúčast města 

  

  (4349,6122,000000000,0030,0002360000000) + 447.000,00 Kč 

  
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. 
etapa" - předfinancování 

  

  (4349,6122,000014990,0030,0002360000000) + 550.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/159 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Zlatníky - kulturní dům - stavby   

  (3392,6121,000000020,0220,0007488000000) - 852.432,90 Kč 

  Zlatníky - kulturní dům - stroje, přístroje a zařízení   

  (3392,6122,000000020,0220,0007488000000) + 133.342,00 Kč 

  
Zlatníky - kulturní dům - drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 

  

  (3392,5137,000000020,0220,0007488000000) + 654.331,70 Kč 

  Zlatníky - kulturní dům - služby   

  (3392,5169,000000020,0220,0007488000000) + 64.759,20 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/160 

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  "Lepší města pro život" Dukelská kasárna   

  environmentální studie   

  (3635,6119,000000020,0080,0001035000000) - 14.934,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Projekt o participativním bydlení - nájemné   

  (3900,5164,000000020,0140,0000000000000) + 14.934,00 Kč 

 
 
ruší 
Rozpočtové opatření č. 2022/119 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 622.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční 
příspěvek na spolufinancování uznatelných nákladů 
spojených s provozem 

  

  (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 622.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/161 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 662.000,00 Kč 
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ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční 
příspěvek na spolufinancování uznatelných nákladů 
spojených s provozem 

  

  (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 662.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/162 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 591.156,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
JA TS - oprava komunikace ul. Lihovarská, Na 
Lukách (MČ Milostovice) 

  

  (2212,5171,000000000,0790,0004339000000) + 591.156,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/163 

ve výdajích - MČ Vávrovice 

  Silnice   

  (2212,5171,000000020,0840,0000000000000) - 267.078,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 267.077,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
JA TS - oprava komunikace ul. Mlynářská (MČ 
Vávrovice) 

  

  (2212,5171,000000020,0790,0004340000000) + 267.078,00 Kč 

  (2212,5171,000000000,0790,0004340000000) + 267.077,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/164 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 6.706.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  

Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním základních druhů a 
forem sociálních služeb 

  

  (4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 6.706.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/165 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 1.500.000,00 Kč 
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Ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční 
příspěvek na projekt "MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 
SDO - LET'S SING ORATORIO MUSIC, LET'S SING 
A VIRTUAL STAGE" 

  

  (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 1.500.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/166 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  85% EU   

  (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) - 219.015,04 Kč 

  15% SR   

  (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) - 38.649,71 Kč 

     

ve výdajích - odbor školství 

  

Zařízení školního stravování - účelový neinvestiční 
příspěvek na provoz - projekt "Provoz bezplatné 
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" 
- snížení v návaznosti na dodatek č. 1 smlouvy 

  

  85% EU   

  (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) - 219.015,04 Kč 

  15% SR   

  (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) - 38.649,71 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/167 

ve výdajích - odbor školství 

  neinvestiční účelový příspěvek   

  SVČ "Skoči kolo da skočimo" folklorní festival   

  (3233,5331,00000000,0030,0001002000039) + 40.000,00 Kč 

      

Ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva - FaRO   

  (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 40.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/168 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  služby za poradenství   

  (3113,5166,000000000,0140,0000000000000) + 160.930,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO                           

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)          - 160.930,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/169 

ve výdajích - odbor informatiky 
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volby do zastupitelstev územních samosprávných 
celků pronájem výpočetní techniky 

  

  (6115,5164,000000000,0170,0000000000000) + 18.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO                           

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)          - 18.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/170 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000900,0020,0002982000000 + 2.181.600,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového 

  Kompenzace nákladů za zajištění nouzového 
ubytování určeného pro osoby prchající z území 
státu Ukrajina (dle seznamu v příloze) za měsíc 
červen 

  

  fyzickým osobám (OSVČ)   

  (6221,5212,000000900,0193,0002982000000) + 190.500,00 Kč 

  právnickým osobám (s.r.o., a.s.)   

  (6221,5213,000000900,0193,0002982000000) + 1.638.600,00Kč 

  obcím   

  (6221,5321,000000900,0193,0002982000000) + 132.000,00 Kč 

  církvím a náboženským společnostem   

  (6221,5223,000000900,0193,0002982000000) + 199.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oprava městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 21.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/171 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí, TSO 

  Čistota města   

  (2219,5169,000000000,0790,0002536000000) + 1.000.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/172 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.000.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí, TSO 

  Veřejná zeleň   

  (3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 1.000.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/173 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 263.111,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Re-use centrum - materiál   

  (3729,5139,000000000,0130,0001075000000) + 8.652,00 Kč 

  Re-use centrum - elektrická energie   

  (3729,5154,000000000,0130,0001075000000) + 12.641,00 Kč 

  Re-use centrum - voda   

  (3729,5151,000000000,0130,0001075000000) + 2.000,00 Kč 

  Re-use centrum - služby   

  (3729,5169,000000000,0130,0001075000000) + 233.828,00 Kč 

  Re-use centrum - údržba   

  (3729,5171,000000000,0130,0001075000000) + 5.990,00 Kč 

 
 
 


