
  Statutární město Opava 

1/2 

Komentá ř k rozd ělení zůstatku ZBÚ a  finan ční vypo řádání 
za rok 2012  

 
 
 Cílem navrženého rozdělení zůstatku ZBÚ a finančního vypořádání je finanční pokrytí 
rozpočtovaných a neuhrazených  závazků z hospodaření roku 2012, 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). 
 
Celkové použitelné finanční zdroje ZBÚ k 31.12.2012 činily 240,590 mil. Kč, zůstatek 
bankovních účtů fondů byl 28,194 mil. Kč, z toho pak zůstatek fondu rozvoje a rezerv činil 
26,756 mil. Kč a zůstatek sociálního fondu 838,887 tis. Kč. Zůstatek na b ěžných ú čtech  
SMO, který je možné použít v následujícím roce, činil 212,396 mil. K č.  
Na konci roku 2012 byly na účet SMO připsány finanční prostředky, o kterých bylo zřejmé, že 
již v daném roce nebudou použity a zůstanou na ZBÚ, protože  rozpočtované příjmy byly ve 
skutečnosti překročeny během roku 2012. Na základě těchto skutečností bylo počítáno 
s částkou 30,59 mil. K č při zpracování rozpočtu na rok 2013 jako použití volných zdroj ů 
z minulých let , které byly potřebné pro zajištění vyrovnanosti rozpočtu. 
Pro potřeby finan čního vypo řádání za rok 2012  z jednotlivých odborů je potřeba částka ve 
výši 100,132 mil. K č. Položky, ze kterých se skládá toto finanční vypořádání, jsou uvedeny 
v příloze „FV_2012_ODBORY_MC“, část A a B. 
Významnou částkou v rámci FV za rok 2012 a jejího použití ze zůstatků ZBÚ je částka ve 
výši 49,798 mil. K č, která  byla použita na mimo řádné splátky úv ěrového rámce (UZ 
00000022). Jedná se o finance, které byly SMO poskytnuty v závěru roku 2012 v rámci 
dotací na projekty realizované v letech 2011-2012. Dle Smlouvy o poskytnutí úvěru mezi 
SMO a ČSOB jsou tyto přijaté dotace použity na mimořádné splátky úvěru. Dle další 
podmínky ve zmiňované smlouvě musíme však bance 30 dnů předem oznámit, že žádáme o 
mimořádnou splátku. Z těchto důvodu dochází k časovému posunu a přijaté dotace v měsíci 
prosinci roku 2012 se použily na splátky v lednu 2013 (poslední ze splátek byla provedena 
dne 28.1.2013). 
Další potřeba finančního vypořádání z jednotlivých odborů je ve výši 50,295 mil. K č (UZ 
00000020). V rámci finančního vypořádání je obsaženo vypořádání dotací se státním 
rozpočtem a Moravskoslezským krajem ve výši 2.241,82 Kč (oproti minulým letům je částka 
zanedbatelná z důvodu převodu výplat sociálních dávek na úřady práce). Zbývající částka 
s UZ 00000020 jsou v podstatě závazky, které byly rozpočtovány v roce 2012 (tzn. byly na 
ně již uzavřeny smlouvy, vystaveny řádné  objednávky nebo byly schválené v rámci procesu 
schvalování rozpočtu), ale k 31.12.2012 nebyly výdaje uskutečněny nebo byly uskutečněny 
jen částečně.  
Dále je v rámci finančního vypořádání kryto zůstatkem ZBÚ k 31.12.2012 vypořádání dotací 
„Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO“, ve výši UZ 33100000: 
10.796,40 Kč a  UZ 33514013: 28.539,10 Kč  
 
Celkem je zůstatkem ZBÚ k 31.12.2012 navrženo krytí v nutné a potřebné výši 130,722 mil. 
Kč, k použití z ůstává volných zdroj ů 81,673 mil. K č. 
Návrh na použití těchto volných zdrojů je následující: 
1. 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. K použití zůstává volných 
zdrojů 61,673 mil. Kč. 
2. Dalším důležitým finančním objemem, který bude nutné použít ze zůstatků ZBÚ z roku 
2012, bude částka na úhradu mimořádné splátky úvěru dle Smlouvy o úvěru mezi SMO a 
ČSOB. Dle podmínek této smlouvy musí být zůstatek jistiny k 31.12.2013 ve výši 
280.000.000,00 Kč. V tabulce „cerpani_uveroveho_ramce_2013“  jsou uvedeny částky 
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čerpání a splátek v roce 2013. Jsou zde částky, které jsou již fakticky dány na základě 
dokladů a dále od dubna předpoklad jak čerpání, tak splátek. V předpokladu je uvažováno se 
splátkami na základě přijatých dotací na již realizované akce „Zpevněné plochy městských 
parků“ maximálně ve výši 14 mil. Kč, „Rekonstrukce KD Na Rybníčku“ maximálně ve výši 
20mil. Kč a akci již  z roku 2011 „Rekonstrukce Tyršova stadionu“ maximálně ve výši 23 mil. 
Kč. Pokud by byly dotace poskytnuty v této maximální výši a v čase do listopadu roku 2013, 
byl by předpokládaný zůstatek jistiny úvěru ve výši cca 285,626 mil. Kč. Bude tedy nutné 
zabezpečit finanční prostředky ve výši 5,626 mil. Kč.  Vzhledem k faktickým zkušenostem ze 
zpětného proplácení dotačních titulů jsme však v této otázce skeptičtí a opatrní. U akce 
„Rekonstrukce Tyršova stadionu“ z roku 2011 není zatím jasné, kdy a jak bude vyřešena 
otázka veřejné zakázky na ÚOHS. S poskytnutím této dotace tedy nedoporučujeme počítat a 
zabezpečit mimořádnou splátku navýšenou o částku 23 mil. Kč. U ostatních dvou již 
ukončených projektů předpokládáme, že tato dotace bude poskytnuta během roku 2013. 
Otázkou zůstává, v jakém objemu. Výše uvedené částky jsou uvedeny jako maximální. 
Doporučujeme tedy zabezpečit na mimo řádnou splátku úv ěru ze zůstatk ů ZBÚ částku 
ve výši 30.000.000,00  Kč. V případě, že budou všechny dotace proplaceny a tato rezerva 
nebude vyčerpána, bude možné ji použít v rozpočtu roku 2013 nebo případně do rozpočtu 
roku 2014. K použití zůstává volných zdrojů 31,673 mil. Kč. 
Zbývající zůstatek ZBÚ bude použit na: 

� výdaje, spojené s akcí Výzva 09 – digitalizace, na kterou je spuštěna veřejná 
zakázka. Částka může být po ukončení soutěže v jiné výši a rovněž financování 
zakázky v roce 2013 může být v jiné výši. O případných rozdílech bude rozhodnuto 
během roku 2013. 

� jmenovité akce Technických služeb (křižovatka u Tevy v Komárově, nátěr vany 
koupaliště). 

� výdaje na akci Úpravy v MŠ Vlaštovičky pro odbor investic. 
� rezervní položku FARO, ze které bude postupné čerpání dle nutných potřeb 
� převod finančních prostředků, který zůstal na ZBÚ a nebyl zrealizován převod na 

depozitní  účet kaucí byty  
 
      V rámci finančního vypořádání je z odboru investic provedeno finan ční vypo řádání 
použitím úv ěrového rámce ve výši 11.674.278,96 K č. Jedná se o akci „Rekonstrukce 
silnice Bílovická – Jánská“, která probíhá od roku 2012 a v rámci Smlouvy o dílo bude v roce 
2013 ještě uhrazena výše uvedená částka. Vzhledem k tomu, že je tato akce celá 
financována z úvěrového rámce, je finanční vypořádání řešeno nikoli použitím zůstatků ZBÚ, 
ale použitím zůstatku úvěru („FV_2012_ODBORY_MC“, část C) 
 
      V poslední části tabulky „FV_2012_ODBORY_MC“, část D je provedeno finan ční 
vypo řádání sociálního fondu . Na účtu fondu byl zůstatek k 31.12.2012 ve výši 838.887,51 
Kč a tyto nevyčerpané prostředky se převádějí do následujícího roku.  
 
Návrh na finanční vypořádání je v přehledu „navrh_na_FV_2012“ 
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