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Rozpočtové opatření č. 2019/152 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní   

  (2212,6121,00000020,0220,0007570000000) +    343.653,00 Kč 

   

  ZŠ Vrchní - opěrná zeď   

  (3113,5171,00000020,0220,0007531000000) -     343.653,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/153 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 EU   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000016) + 554.189,80 Kč 

  MD 231 0000 SR   

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000016) + 97.798,20 Kč 

    celkem 651.988,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ Havlíčkova - účelový neinvestiční příspěvek na   

  provoz- šablony II   

  (3111,5336,103533063,0030,0001002000016) + 554.189,80 Kč 

  (3111,5336,103133063,0030,0001002000016) + 97.798,20 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/154 

v příjmech - odbor životního prostředí 

  Lesní hospodářské osnovy    

  - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   

  (1036,2324,000000000,0130,0000000000000) + 1.632.118,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí 

  Lesní hospodářské osnovy   

  - nákup služeb   

  (1036,5169,000000000,0130,0000000000000) + 1.632.118,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/155 

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  rezerva na jmenovité akce   

  (6409,5901,000000000,0790,0004000000000) - 146.353,00 Kč 

      

  RHS - městské lázně   

  - osazení podružných měřidel   

  (3412,6121,000000000,0790,0001102000000) + 146.353,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/156 

ve výdajích - odbor školství 

  MŠ 17.listopadu   
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  navýšení neinv.příspěvku na provoz   

  (3111,5331,00000000,0030,0001000000012) + 18.900,00 Kč 

      

  posudky, konzultace, revize   

  (3119,5166,00000000,0030,0002525000000) - 18.900,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/157 

V příjmech - odbor majetku města  

  pojistné plnění   

  (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 51.995,00 Kč 

      

ve výdajích - městské policie 

  autoprovoz   

  (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 51.995,00 Kč 

 
 

Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/9 

v příjmech - odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  náhrada škody - pokuta   

  (6171,2324,00000000,0191,0009078000000)                                    + 1.377,63 Kč 

      

ve výdajích - odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  úhrada pokuty   

  (6171,5363,000000000,0191,0000000000000)                                    + 1.158,75 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  bankovní poplatky   

  (6310,5163,00000000,0020,0000000000000)                                      + 218,88 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/158 

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 

  - výkupy pozemků   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 106.951,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště 

  neplánované platby   

  - havárie - oprava propadlé vozovky   

  na ulici Tyršova   

  (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 106.951,00 Kč 

 


