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Rozpočtové opatření č. 2019/112 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Koncept chytřejšího města - rezerva   

  (3639,5901,00000120,0140,0000000000000) - 900.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka 
  Pořízení elektromobilu - Magistrát města Opavy   

  (6171,6123,00000120,0191,0002394000000) + 900.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/113 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,00004428,0020,0002449000000) + 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Podpora terénní práce v Opavě   

  platy zaměstnanců   

  (4342,5011,00000000,0040,0002449000000) - 223.880,00 Kč 

  (4342,5011,00004428,0040,0002449000000) + 223.880,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (4342,5031,00000000,0040,0002449000000) - 55.971,00 Kč 

  (4342,5031,00004428,0040,0002449000000) + 55.971,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (4342,5032,00000000,0040,0002449000000) - 20.149,00 Kč 

  (4342,5032,00004428,0040,0002449000000) + 20.149,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 300.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/114 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,000034352,0020,0000000000034) + 6.600.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Slezské divadlo Opava - účelový neinvestiční   

  příspěvek na provoz - "Program státní podpory   

  profesionálních divadel a stálých profesionálních    

  symfonických orchestrů a pěveckých sborů"   

  (3311,5336,000034352,0121,0001002000034) + 6.600.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/115 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  zapojení fondu na opravy vodovodů a kanalizací   
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  MD 236 0380   

  (0000,8115,000000007,0000,0000000000000) + 270.333,70 Kč 

      

ve výdajích - městská část Zlatníky 

  rezerva - FV 2018 (20% nákladů opravy)   

  (6409,5901,000000020,0860,0000000000000) - 67.583,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  havarijní oprava jednotné kanalizace Zlatníky   

  (smlouva MMOPP00JNXI3)   

  (2321,5171,000000020,0050,0000000000000) + 67.583,00 Kč 

  (2321,5171,000000007,0050,0000000000000) + 270.333,70 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/116 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) - 100.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku, samostatné pracoviště 

  právní analýza (vliv na vodárenskou strukturu   

  v regionu)   

  (2399,5166,000000020,0050,0000000000000) + 100.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/117 

ve výdajích - odbor majetku, samostatné pracoviště 

  nadlimitní věcná břemena   

  (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 100.894,00 Kč 

  neplánované platby - komunikace   

  - opravy a udržování   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 100.894,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/118 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000 - 85% EU   

  (0000,4122,120513014,0020,0000000000033) - 480.784,40 Kč 

  MD 231 0000 - 15% SR   

  (0000,4122,120113014,0020,0000000000033) - 84.844,30 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 II - 2. splátka neinvestiční dotace   

  85% EU   

  (3141,5336,120513014,0030,0001002000033) - 480.784,40 Kč 
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  15% SR   

  (3141,5336,120113014,0030,0001002000033) - 84.844,30 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/119 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 1.723.028,99 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace   

  - 3. žádost o platbu   

  původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018   

  (uznatelné výdaje celkem)   

  - stavba   

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 2.702.790,58 Kč 

  uznatelné výdaje hrazené z dotace    

  (85% uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy)   

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 1.723.028,99 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) + 979.761,59 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   

  D 231 0000   

  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000)    + 1.723.028,99 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/120 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  MD 231 0000   

  (0000,4213,000092501,0020,0007917000000) + 1.803.770,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 1. etapa   

  (dětská hřiště 17. listopadu) - 3. splátka   

  - stavba (50% uznatelných výdajů)   

  (3421,6121,000092501,0220,0007917000000) + 1.803.770,00 Kč 

  (3421,6121,000000020,0220,0007917000000) - 1.803.770,00 Kč 

  Sídliště Kylešovice - II. etapa    

  (2219,6121,000000020,0220,0007512000000) + 1.803.770,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/121 

ve výdajích - odbor školství 

  prevence v oblasti bezpečnosti dopravního provozu   

  nákup ostatních služeb   

  (2223,5169,00000000,0030,0001078000000) - 70.000,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Malé Hoštice 

  ostatní osobní výdaje   

  (3421,5021,00000000,0810,0000000000000) + 70.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/122 

ve výdajích - MČ Komárov 

  rezerva městské části   

  6409,5901,00000020,0800,0000000000000) - 2.000.000,00 Kč 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  MŠ Komárov - přístavba   

  (3111,6121,00000020,0220,0007532000000) + 2.000.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/123 

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  služby školení a vzdělávání - zastupitelé   

  (6112,5167,00000000,0192,0000000000000) + 53.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 53.200,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/124 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  samostatné pracoviště   

  nákup ostatních služeb - Akce města   

  (3399,5169,000000000,0120,0001056230000) + 750.000,00 Kč 

      

  rezerva - Akce města   

  (3399,5901,00000000,0120,0001056230000) - 250.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002993000000)   - 500.000,00 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/ 2019/8 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 1.338.400,00 Kč 
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ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na   

  provoz - financování běžných výdajů souvisejících   

  s poskytováním základních druhů a forem   

  sociálních služeb - 2. splátka   

  (4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 1.338.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/125 

ve výdajích - odbor majetku města   

  TS - jmenovité akce   

  Městské lázně - škody po přívalovém dešti   

  (3412,5171,00000000,0790,0004237000000) + 404.234,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový  

  rezerva   

  6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 404.234,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/126 

  

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací 
(MMOPP00JJMQK dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a  poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-51/2018) 

  

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000)                        +64.000,00 Kč 

  

ve výdajích - odd. personální a  mzdové - veřejně prospěšné 
práce 

  

  platy   

  (3639,5011, 000013101,0192,0002520000000)     +47.833,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (3639,5031, 000013101,0192,0002520000000) + 11.862,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3639,5032, 000013101,0192,0002520000000)     + 4.305,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 47.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odd. personální a mzdové - veřejně prospěšné 
práce 

  

  platy zaměstnanců   

  (3639,5011,000000000,0192,0002520000000     + 34.700,00 Kč 

  sociální pojištění   
  (3639,5031, 000000000,0192,0002520000000)   + 8.606,00 Kč 

  zdravotní pojištění   
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  (3639,5032,000000000,0192,0002520000000) +3.123,00 Kč 

  náhrady mezd   

  (3639,5424,000000000,0192,0002520000000)     + 571,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/127 

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu 

  Územně projektová dokumentace Opava   

  (3635,6119,000000000,0080,0001040000000) - 879.242,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení územního plánování 

  Územně projektová dokumentace Opava   

  (3635,6119,000000000,0081,0001040000000) + 879.242,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu 

  posudky a konzultace -  památková péče   

  (3322,5166,000000000,0080,0000000000000)   - 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení památkové péče 

  posudky a konzultace   

  (3322,5166,000000000,0082,0000000000000)   + 50.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu 

  nákup ostatních služeb   

  (3322,5169,000000000,0080,0000000000000) - 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - oddělení památkové péče 

  nákup ostatních služeb   

  (3322,5169,000000000,0082,0000000000000) + 150.000,00 Kč 

 
 
 
 
 
 


