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Rozpočtové opatření č. 2019/159 

ve výdajích - samostatné pracoviště architekta 

  ostatní územní příprava   

  (3635,6119,00000000,0080,0001039000000) - 170,000,00 Kč 

  Architektonický workshop - rezerva   

  (3635,5901,00000000,0080,0002458000000) - 100.000,00 Kč 

  Městský krytý bazén - studie proveditelnosti   

  (3412,6119,00000000,0080,0007507000000) + 270.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/160 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Dotace ostatní   

  (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 45.000,00 Kč 

  Sportovní klub JANTAR Opava, z.s.   

  (3419,6322,00000000,0020,0000307000000)    + 45.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/161 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,000013011,0020,0002556000000) + 6.520.190,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  Sociálně-právní ochrana dětí   

  - platy zaměstnanců    

  (4329,5011,000013011,0192,0001096000000) + 4.208.000,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (4329,5031,000013011,0192,0001096000000) + 1.043.600,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (4329,5032,000013011,0192,0001096000000) + 378.700,00 Kč 

  - náhrady v době nemoci   

  (4329,5424,000013011,0192,0001096000000) + 9.700,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Sociálně-právní ochrana dětí   

  - drobný hmotný dlouhodobý majetek   

  (4329,5137,000013011,0040,0002556000000) + 280.190,00 Kč 

  - nákup materiálu   

  (4329,5139,000013011,0040,0002556000000) + 50.000,00 Kč 

  - cestovné   

  (4329,5173,000013011,0040,0002556000000) + 50.000,00 Kč 

  - nájemné za nájem s právem koupě   

  (4329,5178,000013011,0040,0002556000000) + 500.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/162 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 

  posílení akceschopnosti JSDH   

  - ochranné pomůcky   

  (5512,5132,000000211,0193,0002450000000) + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/163 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 2.563.064,14 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace   

  - 5. žádost o platbu   

  původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018   

  (uznatelné výdaje celkem)   

  - stavba   

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 4.020.492,77 Kč 

  uznatelné výdaje hrazené z dotace    

  (85% uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy)   

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 2.563.064,14 Kč 

  uznatelné výdaje SMO    

  (15% z uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy+ 25% z celkových   

  uznatelných výdajů (budoucí předpokládané příjmy)   

  - stavba   

  (2321,6121,10610000,0220,0007869000000) + 1.457.428,63 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   

  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000)    + 2.563.064,14 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/164 

ve  výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6401,5901,000000000,0020,0002996000000) - 24.319,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 
  nájemné - hrobová místa (vratka přeplatku minulých 

let) 
  

  (3632,5909,000000000,0790,0009235000000) + 6.175,00 Kč 
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služby spojené s nájmem - hrobová místa (vratka 
přeplatku minulých let) 

  

  (3632,5909,000000000,0790,0009236000000) + 18.144,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/165 

v příjmech - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  náhrada škody   

  (6171,2324,00000000,0050,0009078000000) + 18.019,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  parkoviště Krnovská-opravy a udržování   

  (2219,5171,00000000,0051,0001107000000) + 18.019,00 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/10 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní přijaté vratky transferů - Seniorcentrum -    

  projekt "Série vzdělávacích kurzů pro seniory v Opavě"   

  (4350,2229,000000348,0020,0000000000000) + 9.840,00 Kč 

  projekt "Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců   

  sociální služby Seniorcentrum Opava, p.o."   

  (4350,2229,000000359,0020,0000000000000) + 3.129,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  převody domněle neoprávněně použitých dotací   

  zpět poskytovateli - Seniorcentrum   

  projekt "Série vzdělávacích kurzů pro seniory v Opavě"   

  (4350,5904,000000348,0020,0000000000000) + 9.840,00 Kč 

  projekt "Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců   

  sociální služby Seniorcentrum Opava, p.o."   

  (4350,5904,000000359,0020,0000000000000) + 3.129,00 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/11 

v příjmech - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  fakturované příjmy SmVak   

  (2321,2111,00000000,0050,0009219000000) + 156.646,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  elektrická energie - ČOV Zlatníky   

  (2321,5154,00000000,0050,0000000000000) + 156.646,00 Kč 

 
 
 
 
 



Rozpočtová opatření SMO schválená RMO dne 11.09.2019 

4 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/166 

V příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd 
+ odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00I79UC) dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-69/2018) 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 66.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská policie 
  platy   

  (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 49.327,36 Kč 

  sociální pojištění   

  (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 12.233,18 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 4.439,46 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/167 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence pozemků   

  pozemky - průmyslová zóna   

  (3639,6130,00000020,0052,0007582000000) - 893.000,00 Kč 

      

  oddělení správy a evidence budov   

  vřetenová sekačka   

  (3412,6122,00000020,0051,0001007000000) + 893.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/168 

Ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)           - 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociální věcí 

  rezerva - dotace na sociální služby   

  (6409,5901,000000000,0040,0000000230000)           + 150.000,00 Kč 

 
 
 
 


