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Rozpočtové opatření č. 2019/29 

ve výdajích - odd. personální a mzdové  

  platy zaměstnanců   

  (3713,5011,00000000,0192,0002395000000) + 190.580,00 Kč 

  sociální pojištění   

  (3713,5031,00000000,0192,0002395000000) +   47.700,00 Kč 

  zdravotní pojištění   

  (6171,5032,00000000,0192,0002395000000) 
+  17.200,00 Kč 

  

   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva na dotační programy   

  (6409,5901,000000000,0020,0002997000000) - 255.480,00 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/30 

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   

  (0000,4116,103533063,0020,0000000000019) + 2.427.777,64 Kč 

  (0000,4116,103133063,0020,0000000000019) + 428.431,36 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 

  ZŠ Englišova - účelový neinvestiční příspěvek na provoz - 

projekt "Moderní výuka" (Šablony II) 
  

  (3113,5336,103533063,0030,0001002000019) + 2.427.777,64 Kč 

  (3113,5336,103133063,0030,0001002000019) + 428.431,36 Kč 

 
 
Rozpočtové opatření č. 2019/31 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů - úhrada nákladů 
spojených s odstraněním následků závadného stavu dle 
vodního zákona (havárie v roce 2018 - Skrochovice) 

  

  (0000,4122,000000320,0020,0000000000000) + 279.457,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  havarijní rezerva    

  (6409,5901,000000000,0020,0002998000000) + 279.457,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2019/32 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

  (0000,4116,000007001,0020,0002398000000) + 310.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 

  
projekt " Opava - oprava válečného hrobu obětí prusko-
rakouské války r. 1866" 

  

  (3326,5171,000000000,0191,0000000000000) - 310.000,00 Kč 

  (3326,5171,000007001,0191,0000000000000) + 310.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
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  rezerva - podíl na dotačních programech   

  (6409,5901,000000000,0020,0002997000000) + 310.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2019/33 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000345,0020,0000000000035) + 2.090.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový příspěvek na 
provoz - zabezpečení výkonu regionálních funkcí 
knihoven v MSK 

  

  (3314,5336,00000345,0121,0001002000035) + 2.090.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2019/34 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  MŠ Milostovice - výměna oken + elektro + fasáda (úprava 

položky) 
  

  (3111,6121,00000020,0220,0007545000000)  - 1.445.975,38 Kč 

  (3111,5171,00000020,0220,0007545000000)  + 1.445.975,38 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2019/35 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic 

  
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace - úprava 
položek - základ daně 

  

  (2321,6121,00000026,0220,0007869000000)  - 7.525.215,00 Kč 

  (2321,6122,00000026,0220,0007869000000)   + 7.499.715,00 Kč 

  (2321,5171,00000000,0220,0007869000000) +  25.500,00 Kč 

  - úprava položek - DPH   

  (2321,6121,00000020,0220,0007869000000)  - 1.580.295,15 Kč 

  (2321,6122,00000020,0220,0007869000000)  + 1.574.940,15 Kč 

  (2321,5171,00000020,0220,0007869000000)   + 5.355,00 Kč 

      

  Investice   

  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)    -  25.500,00 Kč 

      

ve financování - odbor finanční a rozpočtový 

  úvěr KB dlouhodobý - snížení čerpání   

  (0000,8123,000000026,0020,0009963000000) - 25.500,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2019/36 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 

  rezerva FARO   

  (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 11.452,00 Kč 

      

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

  vratky přeplatků z minulých let - pronájem pozemků   

  (6409,5909,000000000,0052,0009050000000) + 11.452.00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/37 

ve výdajích - odbor majetku města 
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  oddělení správy a evidence budov   

  Zimní stadion - opravy a udržování   

  (3412,5171,000000000,0051,0001103000000) + 450.000,00 Kč 

  (3412,6121,000000000,0051,0001103000000)   - 450.000,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/38 

ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu 

  ostatní územní příprava a architektonické studie   

  (3635,6119,000000000,0080,0001039000000) - 32.017,88 Kč 

  nákup ostatních služeb-technická pomoc   

  (3635,5169,000000000,0080,0001039000000) + 32.017,88 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/39 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  festival Další břehy - služby   

  (3319,5169,00000000,0121,0001066230000) + 300.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 300.000,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/40 

ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 

  Volby do Evropského parlamentu 2019   

  nájemné   

  (6117,5164,00098348,0191,0000000000000) + 25.000,00 Kč 

  drobný materiál   

  (6117,5139,00098348,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč 

  služby   

  (6117,5169,00098348,0191,0000000000000) + 110.000,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 150.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. PRO/2019/3 

v příjmech -  odbor finanční a rozpočtový 

  neinvestiční přijaté transfery od krajů   

  (0000,4122,000000201,0020,0000000000035) + 241.000,00 Kč 

      

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury 

  

Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový příspěvek na 
provoz - projekt "Modernizace elektrické požární 
signalizace (EPS), objekt Knihovna Petra Bezruče 
v Opavě, p.o." 

  

  (3314,5336,00000201,0121,0001002000035) + 241.000,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/41 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  Akce města - služby   

  (3399,5169,00000000,0120,0001056230000) + 50.000,00 Kč 
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový 
  rezerva FaRO   

  (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/42 

ve výdajích - odbor kancelář primátora 

  festival Další břehy - služby   

  (3319,5169,00000000,0121,0001066230000) + 231.110,00 Kč 

      

v příjmech - odbor kancelář primátora 
  fakturované příjmy - služby a výrobky   

  (3319,2111,00000000,0121,0009219000000) + 231.110,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/43 

v příjmech - odbor školství 

  přijetí peněžního daru - sml.MMOPP00D6EVY   

  (2219,2321,00000000,0030,0009131000000) + 5.735,00 Kč 

      

ve výdajích - odbor školství 
  stojany na kola   

  (2219,5137,00000000,0030,0000000000000) + 5.735,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření č. 2019/44 

v příjmech - odbor životního prostředí 

 

přijaté dary OŽP    
  (1014,2321,00000000,0130,0009209000000) + 12.000,00 Kč 

 

    

ve výdajích - odbor životního prostředí 

 

útulek pro psy - opravy a udržování   

 
(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)    + 12.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření č. 2019/45 

ve výdajích - odbor majetku města 

  samostatné pracoviště   

  konzultační, poradenské a právní služby   

  (3639,5166,00000000,0050,0000000000000)     + 1.669.800,00 Kč 

      

  správa a evidence pozemků   

  výkupy pozemků   

  (3639,6130,00000000,0052,0000000000000)     - 1.669.800,00 Kč 

 
 


