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Rozpočtové opatření č. 2019/66 

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

 vratky přeplatků minulých let  

 (6409,5909,000000000,0052,0009050000000) + 4.950,00 Kč 

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 4.950,00 Kč 

 
 

Rozpočtové opatření č. 2019/67 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  projekt "Rozvoj komunikačních a informačních   

  systémů města Opavy"   

  (0000,4116,107517016,0020,0002412000000) - EU            + 242.340,10 Kč 

  (0000,4116,107117015,0020,0002412000000) - SR + 14.255,30 Kč 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4216,107517969,0020,0002412000000) - EU + 6.634.513,27 Kč 

  (0000,4216,107117968,0020,0002412000000) - SR + 390.265,49 Kč 

  
 

  

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 4.438.374,16 Kč 

   rezerva  dotace ostatní   

  (6409,5901,000000000,0020,0002990000000) + 2.000.000,00 Kč  

  Hokejový klub Opava   

  (3412,5213,000000000,0020,0000352000000) + 843.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/68 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000161,0020,0000000000000) + 989.125,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  Městský dopravní podnik Opava - dopravní    

  obslužnost   

  (2292,5193,000000161,0020,0001003220000) + 989.125,00 Kč 

  (2292,5193,000000000,0020,0001003220000) - 989.125,00 Kč 

  rezerva FARO   

  (2292,5901,000000000,0020,0002993000000) + 989.125,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/69 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 
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  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000 - 85% EU   

  (0000,4116,104513013,0020,0002402000000) + 139.982,88 Kč 

  MD 231 0000 - 10% SR   

  (0000,4116,104113013,0020,0002402000000) + 16.468,58 Kč 

      

ve výdajích - oddělení personální a mzdové 

  projekt "Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností   

  a optimalizace strategie veřejné dopravy - město   

  Opava" - 2. splátka dotace   

  - platy   

  (6171,5011,104513013,0192,0002402000000) + 100.948,81 Kč 

  (6171,5011,104113013,0192,0002402000000) + 11.876,33 Kč 

  (6171,5011,104100000,0192,0002402000000) + 5.938,17 Kč 

  (6171,5011,000000000,0192,0002402000000) - 5.938,17 Kč 

  - sociální pojištění   

  (6171,5031,104513013,0192,0002402000000) + 25.237,20 Kč 

  (6171,5031,104113013,0192,0002402000000) + 2.969,08 Kč 

  (6171,5031,104100000,0192,0002402000000) + 1.484,54 Kč 

  (6171,5031,000000000,0192,0002402000000) - 1.484,54 Kč 

  - zdravotní pojištění   

  (6171,5032,104513013,0192,0002402000000) + 9.085,39 Kč 

  (6171,5032,104113013,0192,0002402000000) + 1.068,88 Kč 

  (6171,5032,104100000,0192,0002402000000) + 534,43 Kč 

  (6171,5032,000000000,0192,0002402000000) - 534,43 Kč 

      

ve výdajích - odbor informatiky 

  projekt "Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností   

  a optimalizace strategie veřejné dopravy - město   

  Opava" - 2. splátka dotace   

  (15 % způsobilých nepřímých výdajů - dorovnání za 1. a 2. spl.)   

  - nákup notebooků pro projektový tým   

  (6171,5137,000000000,0170,0002402000000) + 5.265,77 Kč 

  podíl SMO ve výši 5% za 1. a 2. splátku dotace   

  - nákup notebooků pro projektový tým   

  (6171,5137,000000000,0170,0002402000000) + 6.386,65 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 6.386,65 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/70 

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

  - výkupy pozemků   

  (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 627.458,50 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, TSO 

  řešení škod způsobených vichřicí Eberhard    
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  dne 11. 03. 2019   

  výkony TSO - údržba komunikací   

  - opravy a udržování   

  (2212,5171,000000000,0790,0002534000000) + 33.879,76 Kč 

  - opravy a udržování - oprava chodníku - projekt   

  "Městské sady - regenerace" - udržitelnost projektu   

  (2219,5171,000000000,0790,0007645000000) + 15.351,32 Kč 

  výkony TSO - údržba hřbitovů   

  - nákup služeb   

  (3632,5169,000000000,0790,0002539000000) + 123.014,53 Kč 

      

ve výdajích - odbor životního prostředí, TSO 

  řešení škod způsobených vichřicí Eberhard    

  dne 11. 03. 2019   

  výkony TSO - veřejná zeleň   

  - nákup služeb   

  (3745,5169,000000000,0790,0002537000000) + 455.212,89 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/71 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 1.487.534,14 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace   

  - 1. žádost o platbu   

  původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018   

  (pouze faktury uhrazené v roce 2019)   

  - stavba   

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 2.303.386,89 Kč 

  uznatelné výdaje hrazené z dotace    

  (85% uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy)   

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 1.468.409,14 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) + 834.977,75 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   

  D 231 0000   

  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000)    + 1.487.534,14 Kč 
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Rozpočtové opatření č. 2019/72 

ve výdajích - odbor školství 

  vyúčtování  příspěvku na lyžařský výcvik   

  ZŠ Boženy Němcové   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000018) - 11.200,00 Kč 

  ZŠ Mařádkova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000020) - 44.000,00 Kč 

  ZŠ Otická   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000022) - 20.000,00 Kč 

  ZŠ I.H., Ochranova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000023) - 14.000,00 Kč 

  ZŠ T.G.M., Riegrova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000030) - 46.000,00 Kč 

  ZŠ Kylešovice   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000031) - 30.000,00 Kč 

  ZŠ Šrámkova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000032) - 67.227,00 Kč 

  ZŠ E.Beneše   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000024) - 32.000,00 Kč 

  ZŠ Englišova   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000019) - 18.115,00 Kč 

  Mateřská škola Pekařská   

  neinv.příspěvek na šatní boxy   

  (3111,5331,00000000,0030,0001002000010) + 56.628,00 Kč 

  Mateřská škola Zborovská   

  neinv.příspěvek na pořízení DDHM   

  (3111,5331,00000000,0030,0001002000006) + 13.912,00 Kč 

  ZŠ a MŠ Vávrovice   

  investiční příspěvek na pořízení zahradní učebny   

  (3113,6351,00000000,0030,000100100029) + 92.990,00 Kč 

  ZŠ Nový Svět   

  navýšení neinv.příspěvku na provoz   

  (3113,5331,00000000,0030,0001000000040) + 119.012,00 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/4 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0800   

  (0000,4122,000000133,0020,0000000000039) + 97.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času   

  účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt   

  "úhrada nákladů, které souvisí s organizací   

  okresních a krajských kol soutěží typu A a B    

  vyhlášených MŠMT pro rok 2019"   

  (3233,5336,00000133,0030,0001002000039) + 97.000,00 Kč 
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Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/5 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0800   

  (0000,4122,000013305,0020,0000000000036) + 2.007.600,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor sociálních věcí  

  Seniorcentrum Opava - účelový příspěvek na   

  provoz - financování běžných výdajů souvisejících   

  s poskytováním základních druhů a forem   

  sociálních služeb   

  (4350,5336,000013305,0040,0001002000036) + 2.007.600,00 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/6 

v příjmech - Městská část Zlatníky  

  náhrada škody - pokuta   

  (6171,2324,00000000,0860,0009078000000) + 1.158,75 Kč 

      

ve výdajích - Městská část Zlatníky 
  úhrada pokuty   

  (6171,5363,00000000,0860,0000000000000) + 1.158,75 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/73 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000326,0020,0002396000000) + 179.200,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování 

  projekt "Ozdravný pobyt dětí MŠ Srdíčko, Opava"   

  - nákup služeb - krytí z dotace   

  (3111,5169,000000326,0140,0002396000000) + 179.200,00 Kč 

  - nákup služeb - spoluúčast SMO    

  (3111,5169,000000020,0140,0002396000000) + 5.384,00 Kč 

  (3111,5169,000000020,0140,0002481000000) - 5.384,00 Kč 

  - nákup služeb - předfinancování projektu   

  (3111,5169,000000020,0140,0002481000000) - 179.616,00 Kč 

  Národní síť Zdravých měst   

  - nákup služeb (propagace Zdravého města)   

  (3900,5169,000000020,0140,0002481000000) + 179.616,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/74 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 3.569,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků 
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  vratky přeplatků z minulých let - pronájmy pozemků   

  (6409,5909,000000000,0052,0009050000000) + 3.569,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/75 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní investiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4216,106515974,0020,0007869000000) + 1.317.224,20 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Vlaštovičky - Jarkovice - splašková kanalizace   

  - 2. žádost o platbu   

  původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018   

  (pouze faktury uhrazené v roce 2019)   

  - stavba   

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000) - 2.066.234,05 Kč 

  uznatelné výdaje hrazené z dotace    

  (85% uznatelných výdajů snížených   

  o předpokládané budoucí příjmy)   

  - stavby   

  (2321,6121,106515974,0220,0007869000000) + 1.317.224,20 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) + 749.009,85 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017   

  D 231 0000   

  (0000,8124,00000026,0020,0009963000000)    + 1.317.224,20 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/76 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  MD 231 0000   

  (0000,4116,000034070,0020,0000000000035) + 35.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový    

  neinvestiční příspěvek na provoz:   

  - projekt "Rozvíjení fondu zvukových knih pro    

  nevidomé, zrakově znevýhodněné a jinak    

  hendikepované uživatele   

  (3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 10.000,00 Kč 

  - projekt "Pohádkový labyrint"   

  (3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 15.000,00 Kč 
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  - projekt "Cestou - necestou, podpora klubové   

  a přednáškové činnosti"   

  (3314,5336,000034070,0121,0001002000035) + 10.000,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/77 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  MD 231 0000   

  (0000,4122,000000332,0020,0000000000039) + 70.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  Středisko volného času - účelový    

  neinvestiční příspěvek na provoz - projekt   

  "Budoucnosti 4.0 se nebojíme, šikovné ruce   

  potřebné jsou v každé době"   

  (3233,5336,00000332,0030,0001002000039) + 70.000,00 Kč 

 
 
Předběžné rozpočtové opatření č. PRO/2019/7 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  investiční přijaté transfery ze státních fondů   

  MD 231 0000   

  (0000,4213,000092501,0020,0007917000000) + 817.471,38 Kč 

      

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, 1. etapa   

  (dětská hřiště 17. listopadu) - 1. splátka   

  - stavba (50% uznatelných výdajů)   

  (3421,6121,000092501,0220,0007917000000) + 817.471,38 Kč 

  (2219,6121,000000020,0220,0007917000000) - 817.471,38 Kč 

  - stavba - změna ODPA dle rozpočtové skladby   

  (z ODPA chodníky na ODPA dětská hřiště)   

  (2219,6121,000000020,0220,0007917000000) - 5.182.528,62 Kč 

  (3421,6121,000000020,0220,0007917000000) + 5.182.528,62 Kč 

  (2219,6121,000000000,0220,0007917000000) - 939.951,37 Kč 

  (3421,6121,000000000,0220,0007917000000) + 939.951,37 Kč 

  investice   

  (6409,6121,000000020,0220,0000000000000) + 817.471,38 Kč 

 
 
 


