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Rozpočtové opatření č. 2019/133 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000344,0020,0000000000034) + 2.273.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční    

  příspěvek na provoz na projekt "Spolufinancování    

  provozních nákladů v roce 2019 v rámci Podpory   

  profesionálních divadel a profesionálního symfonického   

  orchestru v MSK"   

  (3311,5336,000000344,0121,0001002000034) + 2.273.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/134 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000022) + 1.593.086,13 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000022) + 281.132,87 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Otická - účelový neinvestiční příspěvek na    

  provoz - projekt "Podpora vzdělávání II" (šablony II)   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000022) + 1.593.086,13 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000022) + 281.132,87 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/135 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000333,0020,0000000000018) + 54.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Boženy Němcové - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekt "Třídnické hodiny"   

  (3113,5336,000000333,0030,0001002000018) + 54.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/136 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Ochranova - výměna oken + fasáda    

  (3113,6121,00000020,0220,0007666000000)  -   7.480.855,50 Kč 

  (3113,5171,00000020,0220,0007666000000)   +  7.480.855,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/137 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  ZŠ Otická (zateplení, výměna oken, střecha) (úspora)   

  (3113,6121,00000026,0220,0007598000000)  -   67.911,42 Kč 
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ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  úvěr KB dlouhodobý - snížení čerpání   

  (0000,8123,000000026,0020,0009963000000)    -  67.911,42 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/138 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000334,0020,0000000000027) + 70.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ a MŠ Malé Hoštice - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - projekt "Školní zahrada   

  jako učebna pod širým nebem"   

  (3113,5336,000000334,0030,0001002000027) + 70.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/139 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 2.899.432,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace   

  - 4. žádost o platbu   

  původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018   

  (uznatelné výdaje celkem)   

  - stavba   

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 4.548.129,42 Kč 

  uznatelné výdaje hrazené z dotace    

  (85% uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy)   

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 2.899.432,50 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) + 1.648.696,92 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   

  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000)    + 2.899.432,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/140 

v příjmech - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  pojistné plnění - socha alegorie města Opavy   
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  v sadech Svobody v Opavě   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 52.920,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  neplánované platby - komunikace   

  - opravy a udržování   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 52.920,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/141 

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  akce "Přepojení kanalizace Suché Lazce"   

  (2321,6121,000000000,0050,0000000000000) - 57.982,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  výkony TSO - údržba obsluhovaného majetku   

  - opravy a udržování   

  (3639,5171,000000000,0790,0001099000000) + 57.982,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/142 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  ZŠ Vrchní   

  (0000,4122,103533063,0020,0000000000025) + 34.858,67 Kč 

  (0000,4122,103133063,0020,0000000000025) + 4.101,02 Kč 

  (0000,4122,103100253,0020,0000000000025) + 2.050,51 Kč 

  ZŠ Boženy Němcové   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,103533063,0020,0000000000018) + 57.181,52 Kč 

  (0000,4122,103133063,0020,0000000000018) + 6.727,24 Kč 

  (0000,4122,103100253,0020,0000000000018) + 3.363,62 Kč 

  ZŠ Šrámkova   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,103533063,0020,0000000000032) + 147.365,63 Kč 

  (0000,4122,103133063,0020,0000000000032) + 17.337,13 Kč 

  (0000,4122,103100253,0020,0000000000032) + 8.668,57 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Vrchní - projekt "Podpora inkluze v Moravsko-   

  slezském kraji" - 6. splátka dotace - účelový   

  příspěvek na provoz   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000025) + 34.858,67 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000025) + 4.101,02 Kč 

  (3113,5336,103100253,0030,0001002000025) + 2.050,51 Kč 

      

  ZŠ Boženy Němcové - projekt "Podpora inkluze    

  v Moravskoslezském kraji" - 6. splátka dotace -    

  účelový příspěvek na provoz   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000018) + 57.181,52 Kč 
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  (3113,5336,103133063,0030,0001002000018) + 6.727,24 Kč 

  (3113,5336,103100253,0030,0001002000018) + 3.363,62 Kč 

      

  ZŠ Šrámkova - projekt "Podpora inkluze   

  v Moravskoslezském kraji" - 6. splátka dotace -    

  účelový příspěvek na provoz   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000032) + 147.365,63 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000032) + 17.337,13 Kč 

  (3113,5336,103100253,0030,0001002000032) + 8.668,57 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/143 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,00013015,0020,0002422000000) + 1.360.425,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou    

  OSPOD   

  - platy   

  (6171,5011,00013015,0192,0002422000000) + 971.500,00 Kč 

  - sociální pojištění   

  (6171,5031,00013015,0192,0002422000000) + 240.900,00 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6171,5032,00013015,0192,0002422000000) + 87.400,00 Kč 

  - náhrady mezd   

  (6171,5424,00013015,0192,0002422000000) + 10.625,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou    

  OSPOD   

  - služby školení a vzdělávání   

  (6171,5167,00013015,0040,0002422000000)  + 50.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/144 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000333,0020,0000000000025) + 61.300,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Vrchní - účelový neinvestiční příspěvek na    

  provoz - projekt "Odpojme se a zapojme se!"   

  (3113,5336,000000333,0030,0001002000025) + 61.300,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/145 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   
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  (0000,4116,103533063,0020,0000000000030) + 1.923.068,04 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000030) + 339.364,96 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ T.G.Masaryka, Riegrova  - účelový neinvestiční    

  příspěvek na provoz - projekt "" (šablony II)   

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000030) + 1.923.068,04 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000030) + 339.364,96 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/146 

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

  soutěž v požárním sportu - občerstvení   

  (5519,5175,00000000,0193,0002519000000) - 30.0000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Vlaštovičky 
  JSDH - občerstvení   

  (5512,5175,000000000,0850,0002530000000) + 30.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/147 

ve výdajích - odbor majetku - TSO - jmenovité akce 

  rezerva - jmenovité akce   

  (6409,5901,000000000,0790,0004000000000) - 42.267,00 Kč 

      

  JA TS - zahrazení chodníku Dolní nám.   

  (2219,6121,000000000,0790,0004238000000) + 42.267,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/148 

ve výdajích - odbor majetku - TSO - jmenovité akce 

  rezerva - jmenovité akce   

  (6409,5901,000000000,0790,0004000000000) - 786.198,00 Kč 

      

  JA TS - Zahradnictví - škody po přívalovém dešti    

  (3639,5171,000000000,0790,0004239000000) + 110.252,00 Kč 

  (3639,6121,000000000,0790,0004239000000) + 675.936,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/149 

v příjmech - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  pojistné plnění   

  (6171,2322,00000000,0050,0009282000000) + 79.961,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  Kulturní dům Na Rybníčku   

  (3392,5171,00000000,0051,0007697000000) + 79.961,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/150 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Nový Svět   

  navýšení neinv.příspěvku na provoz   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000040) + 45.800,00 Kč 

      

  posudky, konzultace, revize   

  (3119,5166,00000000,0030,0002525000000) - 45.800,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/151 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu)   

  (0000,4122,00000000,0020,0001075000000)  + 20.000,- Kč 

    

ve výdajích - odbor životního prostředí   

  sběr a svoz komunálních odpadů   

  nákup služeb   

  (3722,5169,00000000,0130,0001075000000) + 20.000,- Kč 

 
 
 


