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Rozpočtové opatření č. 2019/23 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 18.293,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
  oprava válečného hrobu   

  (3326,5171,00000000,0191,0000000000000) + 18.293,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/24 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Rezerva - podíl na dotačních programech   

  (6409,5901,00000000,0020,0002997000000) - 310.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
  oprava válečného hrobu   

  (3326,5171,00000000,0191,0000000000000) + 310.000,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/25 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze státního   

  
Rozpočtu (v žádosti o platbu uvedené faktury hrazené v roce 
2018 i 2019) 

  

  MD 231 0000   

  (0000,4216,106515974,0020,0007719000000)    + 2.645.921,63Kč 

  MD 231 0000   

  (0000,4216,106515974,0020,0007718000000)   + 671.429,12 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic         

  
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace- 13. žádost o 
platbu 

  

  Zlatníky - stavba   

  původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018   

  - stavby   

  (2321,6121,00000026,0220,0007719000000)          - 550.000,00 Kč 

  
uznatelné výdaje hrazené z dotace (uhrazené 2019) (85% 
uznatelných výdajů snížených o předpokládané budoucí 
příjmy) 

  

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007719000000) + 350.625,00 Kč 

  

uznatelné výdaje SMO (uhrazené 2019) (15% z uznatelných 
výdajů snížených o předpokládané budoucí příjmy+ 25% 
z celkových uznatelných výdajů (budoucí předpokládané 
příjmy) 

  

  - stavba   

  (2321,6121,10610000,0220,0007719000000) + 199.375,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   
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  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000) + 3.317.350,75 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/26 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4216,107117968,0020,0000000000027) + 139.421,95 Kč 

  (0000,4216,107517969,0020,0000000000027) + 2.370.173,12 Kč 

      

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,107117015,0020,0000000000027) + 86.651,30 Kč 

  (0000,4116,107517016,0020,0000000000027) + 1.473.072,10 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ s MŠ Malé Hoštice - účelový investiční    

  příspěvek na provoz - projekt "Modernizace    

  vybavení integrované učebny počítačů a cizích   

  jazyků v ZŠ Malé Hoštice   

  (3113,6356,107117968,0030,0001002000027) + 139.421,95 Kč 

  (3113,6356,107517969,0030,0001002000027) + 2.370.173,12 Kč 

      

  ZŠ s MŠ Malé Hoštice - účelový neinvestiční    

  příspěvek na provoz - projekt "Modernizace    

  vybavení integrované učebny počítačů a cizích   

  jazyků v ZŠ Malé Hoštice   

  (3113,5336,107117015,0030,0001002000027) + 86.651,30 Kč 

  (3113,5336,107517016,0030,0001002000027) + 1.473.072,10 Kč 

      

  ZŠ s MŠ Malé Hoštice - 10% podíl zřizovatele na    

  projektu (viz výše)   

  - účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3113,6351,107100000,0030,0001002000027) + 278.838,75 Kč 

  - účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3113,5331,107100000,0030,0001002000027) + 173.307,75 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva na dotační programy   

  (6409,5901,00000000,0020,0002997000000) - 452.146,50 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/27 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + 
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. 
MMOPP00I7BKC) dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-69/2018) 

  

  (0000,4116,00013101,0020,0002520000000) + 198.000,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská policie 
  platy   
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  (4349,5011,00013101,0110,0002520000000) + 147.761,19 Kč 

  Sociální pojištění   

  (4349,5031,00013101,0110,0002520000000) + 36.940,30 Kč 

  Zdravotní pojištění   

  (4349,5032,00013101,0110,0002520000000) + 13.298,51 Kč 

 
 

Předběžné rozpočtové opatření č. PRO /2019/2 

V příjmech - Městská část Zlatníky 

  náhrady škod - pokuta   

  (6112,2324,00000000,0860,0009078000000) + 600,00 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Zlatníky 

  úhrada pokuty   

  (6112,5363,00000000,0860,0000000000000) + 600,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/28 

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Edvarda Beneše - neinvestiční příspěvek   

  (3113,5331,000000000,0030,0001002000024) + 380.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
  havarijní rezerva FaRO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002998000000) -  380.000,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 


