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Komentář k návrhu na finanční vypořádání za rok 2010 
 

 
 Cílem navrženého finančního vypořádání je finanční pokrytí rozpočtovaných a 
neuhrazených  závazků z hospodaření roku 2010, finanční vypořádání dotací a vypořádání 
vztahů k hospodaření městských částí dle „Statutu města“.  
 
Celkové použitelné finanční zdroje ZBÚ k 31.12.2010 činí 122,57 mil. Kč. 
Potřeba finančního vypořádání za rok 2010 je 75,77 mil. Kč a skládá se z položek, které 
jsou uvedeny v tabulce v části „ 29_finanční vypořádání SMO za rok 2009“.  
V rámci finančního vypořádání s ÚZ 00000020 – krytí použitím zůstatku ZBÚ k 31.12.2010  
je obsaženo vypořádání dotací se státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem ve výši  
6,26 mil. Kč.  Podrobné informace k  tomuto zúčtování je uvedeno v části „35_státní 
závěrečný účet za rok 2010“ a „36_finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 
2010“.   Zbývající částka s UZ 00000020 jsou v podstatě závazky, které byly rozpočtovány 
v roce 2010 (tzn. byly na ně již sepsány smlouvy nebo objednávky), ale k 31.12.2010 nebyly 
uskutečněny nebo uskutečněny částečně. Zde se jedná o částku 43,54 mil. Kč. 
Dále je v rámci finančního vypořádání kryto zůstatkem ZBÚ k 31.12.2010 vypořádání s dotací 
k projektu 

• „Kanalizace Malé Hoštice“ ve výši 5, 189 mil. Kč s UZ 00000201, 
• „Procesní analýza, projektové řízení, komunikační strategie“ ve výši 2,79 mil. Kč 

s UZ 33100020, 33514013, 33514924 
• „Brána jazyků“ ve výši 172,3 tis. Kč s UZ 32100015, 32500015 
• „Dny Partnerství“ ve výši 20,00 Kč s UZ 00000358 

Celkem je zůstatkem ZBÚ k 31.12.2010 navrženo krytí ve výši 57,96 mil. Kč. 
Na ZBÚ je navrženo ponechat nerozdělenou rezervu ve výši 20 mil. Kč, obdobně jako 
v minulých letech. Tato částka kromě své finanční rezervní funkce má za úkol překonávat 
nedostatek peněžních prostředků v průběhu roku.. 
V rámci UZ 00000014 zůstává do finančního vypořádání  17,81 mil. Kč, které budou kryty 
nevyčerpaným zůstatkem úvěru dle Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. uzavřenou 
v dubnu 2009. K 31.12.2010 byl zůstatek, možný k dočerpání celkové výše úvěru  uzavřené 
ve smlouvě (na částku 400 mil. Kč), v částce 32,45 mil. Kč. 
Po zohlednění těchto údajů činí zůstatek volných finančních prostředků na ZBÚ k zapojení do 
rozpočtu 2011 ve výši  44.612.285,77 Kč. Navrhujeme tyto finanční prostředky přidělit 
odboru FARO do rezervy s tím, že se v případě zpoždění proplacení dotačních titulů použijí 
pro částečné splacení jistiny překlenovacího úvěru (do 31.8.2011). 
Dále je zde možnost použít zůstatek nevyčerpané částky z úvěru ve výši 14.642.830,55 Kč. 
Vzhledem k tomu, že nevyčerpaná část úvěru byla v loňském roce rozpočtována na výkupy 
pozemků pro výstavbu Severního obchvatu, doporučujeme tuto částku použít znovu na 
výkupy těchto pozemků. Do doby rozhodnutí přidělujeme rovněž do rezervy FARO. 
Návrh na finanční vypořádání je v přehledu „28_návrh na finanční vypořádání za rok 2010“ 
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