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Komentá ř k rozd ělení zůstatku ZBÚ a finan ční vypo řádání 
za rok 2011  

 
 
Cílem navrženého rozdělení zůstatku ZBÚ a finanční vypořádání je finanční pokrytí 
rozpočtovaných a neuhrazených  závazků z hospodaření roku 2011, finanční 
vypořádání dotací a vztahů se státním rozpočtem a vypořádání vztahů k hospodaření 
městských částí dle „Statutu města“ a dále schválení použití volných zdrojů 
základních běžných účtů (dále jen ZBÚ). 
 
Rozdělení zůstatku ZBÚ a finanční vypořádání bylo projednáno a usnesením 
č. 214/10 ZM 12 schváleno na zasedání Zastupitelstva SMO dne 23.4.2012. 
 
Celkové použitelné finanční zdroje ZBÚ k 31.12.2011 činili 172,83 mil. Kč, zůstatek 
bankovních účtů fondů byl 17,35 mil. Kč, z toho pak zůstatek fondu rozvoje a rezerv 
činil 16,48 mil. Kč. 
Při zpracovávání rozpočtu na rok 2012 bylo jasné, že pro potřebu vyrovnaného 
rozpočtu bude nezbytné použít volné zdroje z minulých let. Po zpracování 
ekonomických analýz na podzim roku 2011 bylo zřejmé, že v daném roce 2011 určitě 
nebude použito cca 40 mil. Kč a bude tedy možné tuto částku zahrnout do rozpočtu 
na rok 2012. Na zasedání Zastupitelstva SMO dne 12.12.2011 bylo použití těchto 
zdrojů (financování – zapojení z ůstatku z minulých let – 40,00 mil. K č) do 
rozpočtu na rok 2012 schváleno. 
K další práci s možným zůstatkem ZBÚ tedy zůstává 132,83 mil. Kč. 
Potřeba finan čního vypo řádání z jednotlivých odbor ů  za rok 2011 je 52,98 mil. 
Kč a skládá se z položek, které jsou uvedeny v tabulce v části 
„FV_2011_ODBORY_MC“.  
V potřebách FV za rok 2011 je třeba zmínit dvě částky, které se v minulých letech 
nevyskytovaly, a to splátky jistin a úroků z úvěrů za IV. kvartál 2011. Tyto splátky byly 
vždy prováděny poslední den v roce, tedy 31.12. daného roku. V loňském roce však 
došlo ke změně spočívající ve faktu, že pokud vyjde tento poslední den na mimo 
pracovní den, provedou se splátky výše uvedeného první pracovní den následujícího 
měsíce. Došlo tedy k situaci, kdy splátky jistin a úroků byly splaceny 2. ledna 2012. 
Celková suma splátek jistin tvořila 14,82 mil. Kč (6,00 mil. – UZ 00000014  + 8,82 mil. 
Kč – v rámci UZ 00000020) a splátka úroků 3,65 mil Kč – v součtu UZ 00000020 u 
odboru FARO. 
V rámci finančního vypořádání s UZ 00000020 – krytí použitím zůstatku ZBÚ 
k 31.12.2011 je obsaženo vypořádání dotací se státním rozpočtem a 
Moravskoslezským krajem ve výši  4,72 mil. Kč a výše zmiňovaná splátka jistin a 
úroků. Zbývající částka s UZ 00000020 jsou v podstatě závazky, které byly 
rozpočtovány v roce 2011 (tzn. byly na ně již uzavřeny smlouvy nebo vystaveny 
řádné objednávky), ale k 31.12.2011 nebyly výdaje uskutečněny nebo uskutečněny 
jen částečně. Jedná se o celkovou částku 43,77mil. K č. 
Dále je v rámci finančního vypořádání kryto zůstatkem ZBÚ k 31.12.2011 vypořádání 
dotací 

• „Příspěvek na lesního hospodáře“ UZ 00000327: 413,82 tis. K č, 
•  „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO“, „Procesní 

analýza, projektové řízení, komunikační strategie“ a „Vzdělávání v eGON 
centru Opava“ ve výši: 
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          UZ 33100000: 317,81 tis. K č, UZ 33100020: 367,21 tis. K č, UZ 
33514012: 346,87 tis. K č, 33514013: 1.509,01 tis. K č a UZ 33514924: 
255,00 tis. K č 

Celkem je zůstatkem ZBÚ  k 31.12.2011 navrženo krytí ve výši 92,98 mil. K č, 
k použití z ůstává volných zdroj ů 79,84 mil. K č. 
Návrh na použití těchto volných zdrojů je následující: 
Posílení rezervního fondu o 10.000.000,00 K č. Důvodem je posílit stávající rezervní 
zdroje pro případné zhoršení ekonomické situace v roce 2012. 
Na ZBÚ je navrženo ponechat nerozd ělenou rezervu  ve výši 20.000.000,00 Kč, 
obdobně jako v minulých letech. Tato částka kromě své finanční rezervní funkce má 
za úkol překonávat nedostatek peněžních prostředků v průběhu roku. 
Na jmenovité akce Technických služeb 9.500.000,00 K č (koupě nového lisu na 
plastový odpad – současný je již nevyhovující a výstavba nového skateparku 
v Městských sadech). 
Na investiční akci „ZŠ Englišova – zateplení a vým ěna oken“ 20.356.257,00 K č 
(s touto cenou byla vyhodnocena nejlepší nabídka v rámci veřejné zakázky). 
Cyklostezka č. 55 Velké Hoštice – Krnov 12.765.031,00 K č – jedná se o pokrytí 
poslední faktury doručené dodavatelem, která se dělí na: 

- 5.014.280,00 Kč způsobilých výdajů za provedení stavebních prací na dané 
investiční akci, kterou musí SMO uhradit celou a následně po vyhodnocení 
bude poskytnuta dotace (v případě způsobilosti všech výdajů by se mohlo 
jednat o částku 4.638.209,00 Kč, o jejímž použití bude rozhodnuto RMO po 
přijetí finanční částky) 

- 7.750.751,00 Kč. V době schvalování na zasedání ZMO dne 23.4.2012 byly 
tyto výdaje dočasně nezpůsobilé. V projektu dotace se objevily kvůli změnám 
v realizačním  projektu, o kterých ještě musel rozhodnout poskytovatel dotace 
(ten rozhoduje o uznatelnosti víceprací a o případném započtení víceprací 
s méněpracemi). Vícepráce v rámci projektu se vyskytly, protože s nimi nebylo 
možné počítat v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení. 
Důvodem byla velká technická náročnost této liniové stavby. Vícepráce 
reflektuje až realizační dokumentace stavby (RDS), kterou zpracoval 
zhotovitel až v rámci samotné realizace díla. Po vyhodnocení celého projektu 
a poskytnutí finančních prostředků bude o účelu použití rozhodnuto RMO.  

Odbor FARO – rezerva 7.231.505,44 K č – rezerva na případný nákup radarů pro 
měření rychlosti na výpadovkách, respektive příjezdech do Opavy, v městských 
částech Komárov a Malé Hoštice (cca 6 mil Kč) a ostatní výdaje. 
 
Návrh na finanční vypořádání je v přehledu „navrh_na_FV_2011“ 
 
 
Ing. Miroslav Drössler                                                        Ing.Lenka Grigarová 
vedoucí finančního a rozpočtového                               vedoucí oddělení rozpočtu a                     
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