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Rozpočtové opatření č. 2022/224 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4222,000000359,0020,0000000000036) + 272.400,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 
  Seniorcentrum Opava - investiční příspěvek na 

provoz - projekt "Pořízení vybavení kuchyně 
Seniorcentra Opava, p.o." 

  

  (4350,6356,000000359,0040,0001001000036) + 272.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/225 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu 

  

  (0000,4111,000098187,0020,0000000000000) + 1.908.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 
  Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 

obcí 
  

  nájemné   

  (6115,5164,000098187,0170,0000000000000) + 218.000,00 Kč 

  (6115,5164,000000000,0170,0000000000000) - 218.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor vnitřních věcí   

  Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 
obcí 

  

  poštovní služby   

  (6115,5161,000098187,0090,0000000000000) + 18.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové   

  Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 
obcí 

  

  ostatní osobní výdaje   

  (6115,5021,000098187,0192,0000000000000) + 1.390.000,00 Kč 

  platy zaměstnanců   

  (6115,5011,000098187,0192,0000000000000) + 65.000,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (6115,5031,000098187,0192,0000000000000) + 12.000,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (6115,5032,000098187,0192,0000000000000) + 5.000,00 Kč 

  ostatní platy (refundace)   

  (6115,5019,000098187,0192,0000000000000) + 15.000,00 Kč 

  ostatní povinné pojistné (při refundacích)   

  (6115,5039,000098187,0192,0000000000000) + 5.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   

  rezerva FARO   

  v RMO dne 22.06.2022 č. usn. 4697/112/RM/22 1g) byly 
předfinancovány výdaje kanceláře tajemníka na některé výdaje 
související s konáním voleb již s příslušným účelovým znakem 

  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 180.000,00 Kč 
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  v RMO dne 25.05.2022 č. usn. 4546/108/RM/22 1i) a dne 
20.07.2022 č. usn. 4796/114/RM/22 3. byly předfinancovány 
výdaje odboru informatiky na nájemné PC související s konáním 
voleb 

  

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 218.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/226 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  příprava žádostí o dotaci vč. studií proveditelnosti   

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 29.652,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 
  projekt "Plnění strategického plánu 2015-2020" 

drobný dlouhodobý hmotný majetek - ponky do MŠ 
  

  (3111,5137,000000000,0030,0000000000000) + 29.652,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/227 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování   

  projekt "Komárov a Suché Lazce - splašková 
kanalizace" 

  

  ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku   

  (2321,6119,000000000,0140,0007509000000) - 22.385,00 Kč 

      

  ostatní nákupy (technické zhodnocení nehmotného 
majetku) 

  

  (2321,5179,000000000,0140,0007509000000) + 22.385,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/228 

ve výdajích - oddělení hlavního architekta 

  "Lepší města pro život" (norské fondy) - budovy   

  (3745,6121,060100000,0080,0002369260000) - 2.988,30 Kč 

  (3745,6121,060190503,0080,0002369260000) - 3.389,48 Kč 

  (3745,6121,060590500,0080,0002369260000) - 19.207,02 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové   

  "Lepší města pro život" (norské fondy) - ostatní 
osobní výdaje 

  

  (3900,5021,000000000,0192,0002369260000) - 34.644,66 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování   

  "Lepší města pro život" (norské fondy) - rezervy 
investičních výdajů 

  

  (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 39.295,58 Kč 

  (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 222.674,96 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové   

  "Lepší města pro život" (norské fondy)   

  - ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,060100000,0192,0002369260000) + 28.032,00 Kč 

  (3900,5021,060190006,0192,0002369260000) + 31.795,20 Kč 
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  (3900,5021,060590003,0192,0002369260000) + 180.172,80 Kč 

  - sociální pojištění   

  (3900,5031,060100000,0192,0002369260000) + 6.961,28 Kč 

  (3900,5031,060190006,0192,0002369260000) + 7.895,81 Kč 

  (3900,5031,060590003,0192,0002369260000) + 44.742,91 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (3900,5032,060100000,0192,0002369260000) + 2.522,88 Kč 

  (3900,5032,060190006,0192,0002369260000) + 2.861,57 Kč 

  (3900,5032,060590003,0192,0002369260000) + 16.215,55 Kč 

  - náhrady mezd   

  (3900,5424,060100000,0192,0002369260000) + 116,80 Kč 

  (3900,5424,060190006,0192,0002369260000) + 132,48 Kč 

  (3900,5424,060590003,0192,0002369260000) + 750,72 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/229 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 288.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 
  výpočetní technika - nájem   

  (6112,5164,000000000,0170,0002528000000) - 180.000,00 Kč 

  výpočetní technika - nákup DHDM   

  (6112,5137,000000000,0170,0002528000000) + 468.0000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/230 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  samostatná přípojka NN v areálu SFC   

  (3412,6121,00000120,0051,0007457000000) + 710.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000120,0020,0002993000000) - 710.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/231 

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

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

  

  (2212,5171,000000120,0790,0004320000000) - 180.385,00 Kč 

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

  

  (2212,5171,000000120,0790,0004319000000) + 43.796,00 Kč 

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

  

  (2212,5171,000000120,0790,0004317000000) + 119.249,00 Kč 

  JA TS - vybudování zastávky Charita Opava, STS   

  (2221,6121,000000120,0790,0004331000000) + 17.340,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/232 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Projekt "Lepší města pro život" (norské fondy)   

  rezerva investičních výdajů   

  (6409,6901,060590500,0140,0002369260000)   - 54.502,27 Kč 

  (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 9.618,05 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  rezerva na spolufinancování projektu   

  (3745,5901,000000000,0130,0000000000000) - 30.879,68 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  Projekt "Lepší města pro život" (norské fondy)   

  
Nákup 3 ks notebooků a monitorů, 3 sady klávesnice 
+ myš 

  

  (6171,5137,060590003,0170,0002369260000) + 54.502,27 Kč 

  (6171,5137,060190006,0170,0002369260000) + 9.618,05 Kč 

  (6171,5137,060100000,0170,0002369260000) + 8.479,68 Kč 

  (6171,5137,000000000,0170,0002369260000) + 21.600,00 Kč 

  (6171,5139,000000000,0170,0002369260000) + 800,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/233 

ve výdajích - odbor informatiky 

  geografické informační systémy   

  dlouhodobý nehmotný majetek   

  (6171,6111,000000000,0170,0001084000000) - 116.000,00 Kč 

  programové vybavení   

  (6171,5172,000000000,0170,0001084000000) - 110.000,00 Kč 

  migrace serverů   

  (6171,5168,000000000,0170,0001084000000) + 144.000,00 Kč 

  mapové podklady   

  aktualizace digitální technické mapy   

  (6171,6119,000000000,0170,0001081000000) + 82.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/234 

ve výdajích - Kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  Soutěž o cenu primátora - rezerva   

  (6409,5901,000000000,0193,0002519000000) - 40.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Komárov 
  Soutěž o cenu primátora - 1. místo   

  ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000000000,0800,0002530000000) + 18.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Vávrovice 
  Soutěž o cenu primátora - 2. místo   

  ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000000000,0840,0002530000000) + 13.000,00 Kč 
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ve výdajích - Městská část Milostovice 
  Soutěž o cenu primátora - 3. místo   

  ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000000000,0870,0002530000000) + 9.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/235 

v příjmech - kancelář primátora, oddělení kultury 

  přijaté peněžní neinvestiční dary   

  (3312,2321,000000000,0121,0001063000000) + 10.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 
  21. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena   

  - nákup ostatních služeb   

  (3312,5169,000000000,0121,0001063000000) + 10.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/236 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 53.968,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
(dofinancování č.usn.4866/118/RM/2022 RO č.190 ze dne 
10.8.2022) 

  

  
JA TS - kotelna budovy komunikací v areálu TSO - 
výměna plynového kotle 

  

  (3639,6122,000000020,0790,0004342000000) + 53.968,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/237 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 77.607,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
(dofinancování č.usn.4866/118/RM/2022 RO č.191 ze dne 
10.8.2022) 

  

  
JA TS - kotelna budovy autodílny v areálu TSO - 
výměna plynového kotle 

  

  (3639,6122,000000020,0790,0004341000000) + 77.607,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/238 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  odkup vybavení od COME vending s.r.o - hotel Hala 
Opava 

  

  drobný dlouhodobý majetek   

  (3639,5137,00000120,0051,0000000000000) - 175.450,00 Kč 

  stroje, přístroje a zařízení   

  (3639,6122,00000120,0051,0000000000000) + 175.450,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/239 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   

  (6221,2324,000000900,0020,0002982000000) + 41.800,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oprava městských bytů pro uprchlíky   

  (6221,5171,000000900,0051,0001035000000) + 41.800,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2022/240 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, TSO 

  
JA TS - kotelna budovy WC hřbitov - výměna 
plynového kotle 

  

  (3639,6122,000000020,0790,0004343000000) + 200.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/241 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  nákup služeb   

  (2125,5169,000000000,0140,0002354000000) + 60.500,00 Kč 

  pořízení analýz a studií   

  (2125,5166,000000000,0140,0002354000000) + 60.500,00 Kč 

  příprava žádostí o dotaci vč. studií proveditelnosti                           

  (6409,6119,000000000,0140,0000000000000)          - 121.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/242 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Englišova - oprava sociálního zařízení 
v budově B investiční příspěvek 

  

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000019) + 552.637,24 Kč 

  ZŠ Englišova - havárie vodovodního potrubí 
v ŠD investiční příspěvek 

+ 84.358,00 Kč 

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000019)   

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 636.995,24 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/243 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Krnovská - sociální zařízení dívek - 2. část ZŠ 
Mařádkova investiční příspěvek 

  

  (3113,6351,000000006,0030,0001001000020) + 577.635,81 Kč 
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ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 577.635,81 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/244 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Heydukova - víceúčelové hřiště investiční 
příspěvek 

  

  (3111,6351,000000006,0030,0001001000001) + 412.342,59 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 412.342,59 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/245 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Sedmikrásky - rekonstrukce výdejny stravy MŠ 
Čajkovského investiční příspěvek 

  

  (3111,6351,000000006,0030,0001001000007) + 150.000,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/246 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Mnišská - havárie kanalizace investiční 
příspěvek 

  

  (3111,6351,000000006,0030,0001001000017) + 358.328,60 Kč 

      

ve financování - odbor finanční  a rozpočtový 

  zapojení fondu školství   

  (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 358.328,60 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/247 

ve výdajích - kancelář primátora oddělení kultury 

  Knihovna Petra Bezruče neinvestiční účelový 
příspěvek 

  

  (3314,5331,00000000,0121,0001002000035) + 695.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO na dodávané energie  plyn   

  (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 625.000,00 Kč 

  rezerva FARO na dodávané energie  elektrická 
energie 

  

  (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 70.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2022/248 

v příjmech - Kancelář primátora 

  Opavská kulturní organizace nařízený odvod p.o.   

  (3319,2122,000000000,0121,0009273000038) + 1.928.500,00 Kč 

      

ve výdajích - Kancelář primátora 
  Opavská kulturní organizace neinvestiční provozní 

příspěvek 
  

  (3319,5331,000000000,0121,0001000000038) + 1.928.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/249 

ve výdajích - kancelář primátora oddělení kultury 

  Opavská kulturní organizace neinvestiční 
účelový příspěvek 

  

  (3319,5331,00000000,0121,0001002000038) + 565.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO na dodávané energie  plyn   

  (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 323.000,00 Kč 

  rezerva FARO na dodávané energie  elektrická 
energie 

  

  (6409,5154,00000000,0020,0002996000000) - 242.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2022/250 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO na dodávané energie  elektrická 
energie 

  

  (6409,5154,000000000,0020,0002996000000) - 590.000,00 Kč 

  rezerva FARO na dodávané energie  plyn   

  (6409,5153,000000000,0020,0002996000000) - 360.752,00 Kč 

  (6409,5153,000000120,0020,0002996000000) - 449.248,00 Kč 

   

ve výdajích - Kancelář primátora 
  Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace 

neinvestiční účelový příspěvek 
  

  (3311,5331,000000000,0121,0001002000034) + 950.752,00 Kč 

  (3311,5331,000000120,0121,0001002000034) + 449.248,00 Kč 

 
 
 


