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Rozpočtové opatření č. 2019/12 

ve výdajích - Městská část Milostovice 

  rezerva MČ Milostovice    

  (6409,5901,00000020,0870,0000000000000)                              - 1.000.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 
  MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda   

  (3111,6121,00000020,0220,0007545000000)                              + 1.000.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/13 

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  zapojení zůstatku ZBÚ   

  (0000,8115,000000120,0020,00000000000000)                                 + 9.032.690,86 Kč 

  splátka úvěru   

  (0000,8124,000000120 ,0020,0009963000000)                                 + 9.032 690,86 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/14 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

        ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000013)                                      + 74.871,90 Kč 

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000013)                                    + 424.274,10 Kč 

   

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Na Pastvisku - účelový neinvestiční příspěvek   

  
na provoz - projekt "Šablony 2019-2020 - Na 
Pastvisku" 

  

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000013) + 74.871,90 Kč 

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000013) + 424.274,10 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/15 

ve výdajích - odbor školství 

             SVČ - neinvestiční příspěvek   

  (3233,5331,000000000,0030,0001000000039) + 175.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) -  175.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/17 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  

přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací 
(MMOPP00GJ6KX dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a  poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-51/2018) 

  

 

(0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 45.000,00 Kč 
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ve výdajích - odd. personální a  mzdové - veřejně prospěšné práce  

  platy   

  (3639,5011, 000013101,0192,0002520000000)     + 33.582,09 Kč  

  sociální pojištění   

  (3639,5031, 000013101,0192,0002520000000) + 8.395,52 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (3639,5032, 000013101,0192,0002520000000)     + 3.022,39 Kč  

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový   

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 55.000,00 Kč 

      

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

  platy zaměstnanců   
  (3639,5011,000000000,0192,0002520000000     + 39.800,00 Kč  

  sociální pojištění   
  (3639,5031, 000000000,0192,0002520000000)   + 9.950,00 Kč  

  zdravotní pojištění   
  (3639,5032,000000000,0192,0002520000000) + 3.583,35 Kč 

  náhrady mezd   

  (3639,5424,000000000,0192,0002520000000)     + 1.666,65 Kč  

 
Rozpočtové opatření č. 2019/18 

ve výdajích - odbor majetku města 

  rekonstrukce kotelny MDKPB - PD   

  (3322,6121,000000000,0051,0007523000000)  + 120.000,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
  rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 120.000,00 Kč 

 
 
 


