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Rozpočtové opatření č. 2019/89 

ve výdajích 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) - 616.368,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, odd. správy a evidence budov 

  Zimní stadion - oprava po zatopení   

  (3412,5171,000000120,0051,0001103000000) + 616.368,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/90 

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  ostatní osobní výdaje   

  (6171,5021,00000000,0192,0001094000000) + 13.750,00 Kč 

  ošatné matrika   

  (6171,5179,00000000,0192,0001092000000) + 25.400,00 Kč 

  soc.pojištění   

  (6171,5131,00000000,0192,0001092000000) + 6.300,00 Kč 

  zdrav.poj.   

  (6171,5132,00000000,0192,0001092000000) + 2.286,00 Kč 

  ošatné svatby   

  (6171,5179,00000000,0192,0001093000000) + 44.300,00 Kč 

  soc.poj.   

  (6171,5131,00000000,0192,0001093000000) + 11.000,00 Kč 

  zdrav. poj.   

  (6171,5132,00000000,0192,0001093000000) + 4.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
  Rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 107.036,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/91 

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

  Pořízení vybavení pro Policii ČR - DHDM   

  (5311,5137,00000000,0193,0000540000000) - 48.359,17 Kč 

  Pořízení vybavení pro Policii ČR - výpočetní 
technika 

  

  (5311,6125,00000000,0193,0000540000000) + 48.359,17 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/92 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000334,0020,0000000000032) + 69.500,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Šrámkova - účelový neinvestiční příspěvek    

  na provoz - projekt "Voda pro život"   

  (3113,5336,000000334,0030,0001002000032) + 69.500,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/93 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,00000319,0020,0002397000000) + 142.100,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  Národní síť zdravých měst   

  - drobný hmotný dlouhodobý majetek   

  (3900,5137,000000000,0140,0002481000000) - 26.643,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000000,0140,0002481000000) - 9.204,00 Kč 

  projekt "Opava - osvětové kampaně 2019"   

  - ostatní osobní výdaje   

  (3900,5021,000000000,0140,0002397000000) + 3.650,00 Kč 

  (3900,5021,000000319,0140,0002397000000) + 7.350,00 Kč 

  - drobný hmotný dlouhodobý majetek   

  (3900,5137,000000000,0140,0002397000000) + 9.037,00 Kč 

  (3900,5137,000000319,0140,0002397000000) + 20.020,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (3900,5169,000000000,0140,0002397000000) + 10.410,00 Kč 

  (3900,5169,000000319,0140,0002397000000) + 24.290,00 Kč 

  - věcné dary   

  (3900,5194,000000000,0140,0002397000000) + 12.750,00 Kč 

  (3900,5194,000000319,0140,0002397000000) + 29.750,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 

  - komunitní plánování   

  - nájemné   

  (4349,5164,000000000,0040,0001027000000) - 2.550,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (4349,5169,000000000,0040,0001027000000) - 7.260,00 Kč 

  - věcné dary   

  (4349,5194,000000000,0040,0001027000000) - 3.600,00 Kč 

  projekt "Opava - osvětové kampaně 2019"   

  - nájemné   

  (4349,5164,000000000,0040,0002397000000) + 2.550,00 Kč 

  (4349,5164,000000319,0040,0002397000000) + 5.950,00 Kč 

  - nákup služeb   

  (4349,5169,000000000,0040,0002397000000) + 7.260,00 Kč 

  (4349,5169,000000319,0040,0002397000000) + 16.940,00 Kč 

  - věcné dary   

  (4349,5194,000000000,0040,0002397000000) + 3.600,00 Kč 

  (4349,5194,000000319,0040,0002397000000) + 8.400,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství  

  protidrogový koordinátor a prevence kriminality   

  - věcné dary   

  (3541,5194,000000000,0030,0001011000000) - 16.077,00 Kč 
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  projekt "Opava - osvětové kampaně 2019"   

  (3541,5194,000000000,0030,0002397000000) + 16.077,00 Kč 

  (3541,5194,000000319,0030,0002397000000) + 29.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/94 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  projekt "Jednotný přístup k systému řízení    

  znečištění ovzduší pro funkční městské oblasti   

  v oblasti TRITIA" (AIR TRITIA)   

  MD 231 0052 - EU   

  (3716,2329,111500000,0140,0002454000000) + 22.776,91 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 22.776,91 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/95 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,000029014,0020,0000000000037) + 10.784,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  Městské lesy Opava - neinvestiční účelový   

  příspěvek na provoz - obnova, zajištění a výchova   

  lesních porostů do 40 let věku   

  (1039,5331,000029014,0050,0001002000037) + 10.784,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/96 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 62.387,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  Městské lesy Opava - neinvestiční účelový   

  příspěvek na provoz   

  - vyklizování nebo přibližování dříví koněm   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 49.667,00 Kč 

  - likvidace klestu štěpkováním nebo drcením   

  (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 12.720,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/97 

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Environmentální výchova, vzdělání a osvěta   
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  (3792,5169,000000000,0130,0001076000000) - 6.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  účelový neinvestiční příspěvek na provoz - odměna     

  za sběrovou soutěž v rámci projektu    

  "Recyklojízda 2019"   

  MŠ Riegrova   

  (3111,5331,000000000,0030,0001076000000) + 3.000,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Malé Hoštice   

  (3113,5331,000000000,0030,0001076000000) + 2.000,00 Kč 

   MŠ Havlíčková   

  (3111,5331,000000000,0030,0001076000000) + 1.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/98 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,000014004,0020,0002450000000) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - personální a mzdové oddělení 

  JSDH Opava - Kylešovice   

  - ostatní osobní výdaje   

  (5512,5021,000014004,0192,0002450000000) + 150.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/99 

ve výdajích - městská policie 

  městský kamerový systém   

  - stroje, přístroje a zařízení   

  (5311,6122,000000000,0110,0001047000000) -840.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství  

  projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření    

  MKDS IV. etapa"   

  - spoluúčast města   

  (4349,6122,000000000,0030,0002393000000) + 290.000,00 Kč 

  - předfinancování projektu (bude kryto dotací)   

  (4349,6122,000000000,0030,0002393000000) + 550.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/100 

ve výdajích - odbor majetku města 

  oddělení správy a evidence budov   

  opravy a  udržování   

  (5512,5171,00000000,0051,0002530000000) + 150.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva havarijní   

  6409,5901,00000000,0020,0002998000000) - 150.000,00 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/101 

ve výdajích - odbor Kancelář primátora 

  Propagace města - DHDM   

  (2141,5137,00000000,0120,0002515000000) - 60.000,00 Kč 

  Propagace města - nákup zařízení   

  (2141,6122,00000000,0120,0002515000000 + 60.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/102 

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  akce "Oprava vnitrobloku ul. Krnovská 23-27"   

  - komunikace - opravy a údržba   

  (2212,5171,000000000,0050,0000000000000) - 259.909,00 Kč 

  - kanalizace - stavby   

  (2321,6121,000000000,0050,0000000000000) - 150.000,00 Kč 

  - komunikace - stavby   

  (2212,6121,000000000,0050,0000000000000) + 353.698,00 Kč 

  akce "Neplánované platby"   

  - komunikace - opravy a udržování   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 56.211,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/103 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Severní obchvat - východní část)    

  (2212,6121,00000020,0220,0007922000000) -   2.057.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - Řadiče SSZ (křižovatka Praskova-Sněmovní    

  a Nákladní-Praskova)   

  (2212,6122,00000020,0790,0004161000000) +   2.057.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/104 

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  JA TS - nerozdělená rezerva    

  (6409,5901,000000000,0790,0004000000000) - 66.140,00 Kč 

      

  JA TS - Pocitový chodníček    

  (3429,6121,000000000,0790,0004236000000)) +   66.140,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/105 

ve výdajích - odbor majetku města 

  TS - jmenovité akce   

  oprava chodníku podél silnice I/11 v Komárově   

  (2219,5171,00000020,0790,0004235000000) + 315.450,00 Kč 

      

ve výdajích - MČ Komárov 

  rezerva městské části   



Rozpočtová opatření SMO schválená RMO dne 26.06.2019 

6 
 

  6409,5901,00000020,0800,0000000000000) - 315.450,00 Kč 

 
 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/106 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

 participativní rozpočet 2019 - rezerva   

  (3900,5901,000000000,0140,0000000000000)   - 1.200.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TS Opava 

  JA TS - Zahrada dětem MŠ Čajkovského 
(participativní rozpočet 2019) 

  

  (3111,5171,00000000,0790,0004234000000)    + 1.034.853,00 Kč 

  JA TS - Rozšíření fitness zóny v Městských sadech 
(participativní rozpočet 2019) 

 

  (3429,6121,00000000,0790,0004112000000)    + 165.147,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/107 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na 
krytí mezd + zákonných odvodů v rámci veřejně 
prospěšných prací 

  

  (0000,4116,000013101,0020,0000000000082) + 75.000,00 Kč 

      

ve výdajích - městská část Podvihov 
  platy zaměstnanců   

  (3639,5011, 00013101,0820,0002520000000) + 55.970,15 Kč 

  povinné pojistné na sociální zabezpečení   

  (3639,5031, 000013101,0820,0002520000000) + 13.992,54 Kč 

  povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

  3639,5032, 000013101,0820,0002520000000) + 5.037,31 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/108 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 8.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí 
  Domov Vítkov p.o.   

  (4357,5339,00000000,0040,0000184000000) + 8.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/109 

ve výdajích - odd. personální a mzdové 

  platy zaměstnanců  

  (6171,5011,00000000,0192,0001096000000) + 480.000,00 Kč 

  sociální pojištění  

 (6171,5031,00000000,0192,0001096000000)           + 119.100,00 Kč 

 zdravotní pojištění  
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   (6171,5032,00000000,0192,0001096000000)   +   43.300,00 Kč  

 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FaRO   

 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)            - 642.400,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/110 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  MD 231 0000   

  (0000,4213,000092501,0020,0007917000000) + 473.543,01 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 1. etapa   

  (dětská hřiště 17. listopadu) - 2. splátka   

  - stavba (50% uznatelných výdajů)   

  (3421,6121,000092501,0220,0007917000000) + 473.543,01 Kč 

  (3421,6121,000000020,0220,0007917000000) - 473.543,01 Kč 

  Sídliště Kylešovice - II. etapa    

  (2219,6121,000000020,0220,0007512000000) + 473.543,01 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/111 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4216,000034544,0020,0000000000035) + 280.000,00 Kč 

      

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,000034053,0020,0000000000035) + 40.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Knihovna Petra Bezruče v Opavě - projekt   

  "Vybavení knihovny RFID technologií   

  a samoobslužným půjčováním - II. etapa   

  - pobočka Kateřinky"   

  účelový investiční příspěvek na provoz   

  (3314,6356,000034544,0121,0001001000035) + 280.000,00 Kč 

  účelový neinvestiční příspěvek na provoz   

  (3314,5336,000034053,0121,0001002000035) + 40.000,00 Kč 

 


