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Rozpočtové opatření č. 2019/169 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

  JSDH - ochranné pomůcky   

  (5512,5132,00000000,0193,0002530000000) + 16.800,00 Kč 

      

v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 
  přijaté pojistné náhrady za zásah JSDH   

  (5512,2324,00000000,0193,0009167000000) + 16.800,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/170 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní   

  správy státního rozpočtu   

  (0000,4111,000098018,0020,0000000000000) + 73.010,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  příprava sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021   

  - ostatní osobní výdaje   

  (6149,5021,000098018,0192,0000000000000) + 73.010,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/171 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) + 1.360.527,00 Kč 

  (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) + 240.093,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Zařízení školního stravování - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekt "Poskytování    

  bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou    

  ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském   

  kraji III - 1. splátka neinvestiční dotace   

  (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) + 1.360.527,00 Kč 

  (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) + 240.093,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/172 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0002456230000) + 400.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  festival "62. Bezručova Opava 2019"   

  - nákup služeb   

  (3312,5169,000000201,0121,0002456230000) + 348.010,00 Kč 

  - věcné dary   

  (3312,5194,000000201,0121,0002456230000) + 51.990,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/173 

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

  - výkupy pozemků   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 126.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  oprava komunikace Kolofíkovo nábřeží -    

  prodloužení   

  (2212,5171,000000000,0050,0004187000000) + 126.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/174 

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

  veřejná správa - elektrická energie   

  (6171,5154,000000000,0051,0000000000000) - 41.630,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  Oprava vnitrobloku ul. Krnovská 23-27   

  (2212,6121,000000000,0050,0000000000000) + 41.630,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/175 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Podvihov - Podvihovský mlýnek - most - náhradní   

  výsadba   

  (2212,6121,00000020,0220,0007593000000)  -   72.820,00 Kč 

  (3745,5171,00000020,0220,0007593000000)   +  72.820,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/176 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Lesní hospodářské osnovy (vazba na RO ze dne    

  28. 08. 2019, č. usn. 940/22/RM/19 b)    

  (1036,5169,000000000,0130,0000000000000) - 1.632.118,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 1.632.118,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/177 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  rezerva náhradní výsadba   

  (3745,5901,000000020,0130,0002987000000) - 92.405,00 Kč 

      

ve výdajích - Technické služby Opava 
  veřejná zeleň - nákup služeb   

  (3745,5169,000000020,0790,0002537000000) + 92.405,00 Kč 
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Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/12 

ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

 analýza ICT  

  (6171,5166,00000000,0191,0002525000000) + 181.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Koncept chytřejšího města Opava   

  (3636,6119,00000000,0140,0000000000000) - 181.500,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/178 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

 AIR TRITIA   

 (3636,5021,00000000,0140,0002454000000)          - 87.000,00 Kč 

 (3636,5169,00000000,0140,0002454000000) - 15.000,00 Kč 

 (3636,6125,0000000,0140,00002454000000) + 102.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/179 

v příjmech - městská policie 

 prodej movitých věcí 
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 

 

  (5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 4.150,00 Kč 

      

ve výdajích - městská policie   

 autoprovoz (vč. motorek) opravy a udržování  

 (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 4.150,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/180 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000015) + 508.529,49 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000015) + 89.740,51 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Krnovská (Sluníčko) - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekt "Vzdělávání    

  se sluníčkem II" (šablony II)   

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000015) + 508.529,49 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000015) + 89.740,51 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/181 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000359,0020,0000000000036) + 43.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekt "Podpora propagace   
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  a vzdělávání zaměstnanců pečovatelské služby    

  Seniorcentrum Opava"   

  (4350,5336,000000359,0040,0001002000036) + 43.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/182 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000359,0020,0000000000036) + 61.300,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekt "Podpora vzdělávání   

  pracovníků domova pro seniory - Seniorcentrum   

  Opava"   

  (4350,5336,000000359,0040,0001002000036) + 61.300,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/183 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000032) + 1.739.326,94 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000032) + 306.940,06 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek   

  na provoz - projekt    

  "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012911" (šablony II)   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000032) + 1.739.326,94 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000032) + 306.940,06 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/184 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000004) + 529.097,80 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000004) + 93.370,20 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Riegrova - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekt    

  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013675  (šablony II)   

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000004) + 529.097,80 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000004) + 93.370,20 Kč 

 
 
 


