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Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014 

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 

vypořádání vztahti se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, Vám v příloze 
tohoto dopisu zasíláme 

a) dle§ 8 odst. 1 předvyplněnou tabulku k finančnímu vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí 
poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace 
státních finančních aktiv (přílohy č. 1, 2 a 3) a tabulku pro finanční vypořádání dotací poskytnutých 
na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkti finančních mechanismů 

(příloha č. 4). Vyplněné tabulky (i negativní) s komentářem doručte na odbor financí Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje nejpozději do S. února 201S. 

b) dle § 1S odst. 1 předvyplněnou tabulku k finančnímu vypořádání dotací z kapitoly Všeobecná pokladní 
správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv (příloha č. 5). Vyplněnou tabulku s komentářem 

doručte na odbor financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději do 1S. února 201S, 
resp. do pátku 13. února 201S. 

V přílohách č. 6 a 7 budou uvedeny podrobnější údaje k finančnímu vypořádání dotace na výkon 
sociálně-právní ochrany dětí. Pokud došlo k překročení výdajti na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou 
ptisobností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 je nutné, abyste zároveň s vyplněnými 
tabulkami zpracovali a zaslali Žádost o doplatek, kterou jste obdrželi dopisem Ministerstva práce a sociálních 
věcí č. j. 2014/81338-911 ze dne 12. 12. 2014. K žádosti o doplatek bude přiloženo zdtivodnění navýšených 
skutečných výdajti. Uvedený dopis ministerstva obsahuje také podrobné informace k vypořádání dotace určené 

na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou ptisobností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014. 
Vyplněné tabulky doručte na odbor financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nejpozději 

do S. února 2015. 
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V případě, že jste obdrželi ze státního rozpočtu dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2014 
tzv. prťltokovým zpťlsobem prostřednictvím účtu kraje a nejsou předvyplněny v tabulkách, doplňte 
je do tabulek se všemi požadovanými náležitostmi {jedná se zejména o přílohu č. 4}. 

Dotace, které jste obdrželi přímo z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ne prostřednictvím účtu kraje, jste 
povinni vypořádat přímo s poskytovatelem dotace zp~sobem daným výše uvedenou vyhláškou. 

Případné vratky nevyčerpaných dotací převeďte na účet kraje vedený u české národní banky 
č. 94-15826761/0710, ve variabilním symbolu uved'te identifikační číslo Vašeho města, případně variabilní 
symbol dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v termínech shodných s odesláním vyplněných 
tabulek, nejpozději do 5. února 2015, resp. 13. února 2015. Vrácení nevyčerpaných dotací bude 
doprovázeno avizačním dopisem kraji. Ministerstvo financí doporučuje obcím odesílat nevyčerpané prostředky 

na účet kraje z účtu vedeného u české národní banky. 

Nevyčerpané účelové prostředky převedené po termínu stanoveném vyhláškou se stávají zadrženými 
prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., tj. jedná se o porušení 
rozpočtové kázně. K porušení rozpočtové kázně by došlo ode dne následujícího po marném uplynutí IhOty 
stanovené pro převod vratky. Situaci je nutné řešit prostřednictvím příslušného finančního úřadu jakožto 
porušení rozpočtové kázně s případnými dťlsledky podle § 44a. Podrobněji je postup v tomto případě uveden 
ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajll č. 4/ 2010. 

Upozorňujeme, že z ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentCJ, ve znění pozdějších předpisll, vyplývá povinnost orgán~ veřejné moci doručovat písemnosti 
prostřednictvím datových schránek. Není-li možné dokument zaslat datovou schránkou, např. pro takový objem 
zprávy, který by datová schránka nepojala, lze podle § 17 tohoto zákona, zaslat dokumenty prostřednictvím 
pošty. 

S pozdravem 

Ing. Ivo Konkolský 
vedoucí oddělení financování a státní pokladny 

Přílohy 

Příloha č. 1 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným 
svazkllm obcí, příjemcllm dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje - všechny 
kapitoly státního rozpočtu kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních 
aktiv 

Příloha č. 2 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným 
svazkllm obcí, příjemcllm dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje - kapitola 
Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13011) 
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Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným 
svazk~m obcí, příjemc~m dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje - kapitola 
Ministerstva vnitra (účelový znak 14018 a 14943) 

Příloha č. 4- Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným 
svazk~m obcí prostřednictvím kraje - projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
a z prostředkO finančních mechanism~ 

Příloha č. S - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným 
svazk~m obcí, příjemc~m dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje - kapitola 
Všeobecná pokladní správa a kapitola Operace státních finančních aktiv 

Příloha č. 6 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou p~sobností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí -
dle položek rozpočtové skladby 

Příloha č. 7 - Finanční vypořádání dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou p~sobností v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2014- vybrané ukazatele 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ( Jpa 1a 
Horní nám. 69, 7 46 26 Opava 
Odbor finanční a rozpočtový 
Magistrátu města Opavy 
Odbor finanční a rozpočtový 

Váš dopis zn: FIN/155412015/Tur 179.4 V10 

Ze dne: 16.01 .2015 

Naše značka : MMOP 1267812015/ 

Vyfizuje: Bc. Andrea Hlávková 

Pracoviště: Horní náměstí 67 

Telefon: 553 756 302 

Fax: 553 756 141 

E-mail: andrea.hlavkova@opava-city.cz 

Datum: 02.02.2015 

Krajský úřad 

Moravskoslezský kraj 

Odbor financí 

pl Sylva Turoňová 

28. ríjna 117 

702 18 Ostrava 

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014 

I 

MMOPXO 13WCXB 

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., zasíláme v příloze požadované tabulky: 

Přílohy č. 1, 2, 3, S "Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých 

obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb 

prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy" 

Příloha č. 4 "Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí 

prostřednictvím kraje" 

Příloha č. 6 "Finanční vypořádání dotace SPOD 2014- vyúčtování dle rozpočtových položek" 

Příloha č. 7 "Finanční vypořádání dotace SPOD 2014- vybrané ukazatele OS POD" 

Příloha č. 8 "Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou 

působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014" 

Příloha č. 9 "Zdůvodnění žádosti o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí 

s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014" 

Rekapitulace vratek dotací: 

příloha č. 4 

ÚZ 33123 20.454,30 Kč - finanční prostředky ve výši 20.365,00 Kč byly převedeny na účet 

kraje dne 28. Ol. 2014, tzn., že v rámci finančního vypořádání bude převedeno 

89,30 Kč. 

Kontaktní údaJe tel +420 553 756111 . fax +420 553 756141, e-matl. info@opava-cttycz, http·//wwwopava-cttycz 
Úfednihodtny. PO. B-11 12-H,ÚT: zavfeno.ST· B-11 12-17, CT: S-1112-14. PÁ:S-11 12-14 
1C· 00300535. OIC CZ00300535, č.ů 27-1842619349/0800 (výdajový), č ů · 19-1842619349/0800 (pfiJmový) 



ÚZ 14013 v rámci finančního vypořádání za rok 2014 bude převedeno 217.988,50. 

Celkem nevyčerpané finanční prostředky: 238.442,80 Kč 

Celkem bude převedeno na účet kraje: 218.077,80 Kč 

Nevyčerpané finanční prostředky budou dne 03. 02. 201S převedeny na účet kraje 

331-D 
č. 94-15826761/0710 u ČNB, částka 217.988,50 Kč pod VS 300S35 a částka 89,30 Kč pod VS 140021~ . 

Požadavek na dofinancování: 

Přiloha č. 2 - UZ 13011 - " Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí"- dofinancovánf ve výši 135.554,99 Kč. 

Příloha č. S - UZ 98187 -"Účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a 

zastupitelstev v obcích" - dofinancovánf ve výši 445.197,02 Kč. 

Příloha č. S - UZ 98348 - "Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského 

Parlamentu"- dofinancování ve výši 84.687,00 Kč. 

V rámci finančního vypořádání žádáme o dofinancování dle výše uvedeného v celkové výši 665.439,01 Kč. 

Uvedenou částku poukažte na účet Statutárního města Opavy č. 94-16322821/0710 u ČNB. 

S pozdravem 

"otisk úfednlho razltka" 

~~ 
Ing Miroslav Dróssler 
vedouci finančnlho a rozpočtového odboru 

Za správnost vyhotovení: Bc. Andrea Hlávková 

Kontaktní údaje. tel .. +420 553 756 111 , fax: +420 553 756 141 , e-mail· info@opava-city.cz. http://INww.opava-city.cz 
úredni hodiny: PO: 8-17. ÚT: zavfeno, ST: 8-17, CT: 8-14, PÁ: 8-13.30 
IC: 00300535 , DIC: CZ00300535. č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č .ú : 19-1842619349/0800 (pfítmový) 
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Příjemce : 

Kraj1
: 

Kapitola : 

Statutární město Opava 
MORAVSKOSLEZSKÝ 
všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv 

Př~oha č . 1 k dopisu č. j . MSK 5365/201S ze dne 16. 1. 2015 
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do S. 2. 201S 

Finanční vypořádání dotaci a návratných finančních výpomoci poskytnutých obclm, dobrovolným svazkOm obcí, 
příjemcňm dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy 

Č\st A. Finanční vypořádání do!ad a návratných finančních výpomoci poskytnutých ze státního rozPOČtU s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozPOČtU Evropské unie a z prostředkO finančních mechanismO 

v Kč na dvě desetinná místa 

Vratka dotaci 
Vráceno 

Skutečně 
a návratných 

Čj. 
účelový 

Ukazatel 
Poskytnuto Čerpáno v prOběhu 

po u tito flnančnlch 
znak k 31.12.2014 k 31.12.2014 roku výpomoci 

na účet kraje 
k 31.12.2014 

při finančnlm 
vypořádáni 

a b c 1 2 3 4 s =2·3·4 

A.1. Neinvestiční dotace celkem 3808548,00 3 808 548,00 0,00 3 808 548,00 0,00 
vtom: 

29004 Úhrada zvýšených nákladO podle § 24 odst. 2 lesmho zákona 289 120,00 289 120,00 0,00 289 120,00 0,00 
29004 úhrada zvýšených nákladO podle § 24 odst. 2 lesního zákona 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního z 236 S63,00 236 563,00 0,00 236 563,00 0,00 
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesmho z 231 426,00 231426,00 0,00 231 426,00 0,00 
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního z 233 937,00 233 937,00 0,00 233 937,00 0,00 
29008 Náklady na činnost odborného lesn1ho hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního z 236 S02,00 236 502,00 0,00 236 502,00 0,00 
34070 Kulturní aktivity - Knihovna 21. století 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 
34070 Kulturní aktivity 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních 
343S2 symfonických orchestru a pěveckých sborO 2 160 000,00 2 160 000,00 0,00 2 160 000,00 0,00 

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních 
34352 symfonických orchestrů a pěveckých sborů 310 000,00 310 000,00 0,00 310000,00 0,00 

A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
vtom: 

• jednotlivé tituly 0,00 
0,00 

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
vtom: 

· jednotl•vé tituly 0,00 
0,00 

A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem 
3 808 548,00 3 808 548,00 0,00 3 808548,00 0,00 

(A.1. + A.2. + A.3.) 

Vysvětlivky: 
' uvádí se kra1, prostředmctvím kterého byla poskytnuta dotilce správcem kapotoly státrnho rozpOCtu 

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv 

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel slanovený v rozhodnuti, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoo 
sloupec 1 • uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoco 

okres Opava 



sloupec 2 • uvádí se v-ae dotace nebo návratné f.renční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvlm přísluWho kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2014 
sloupec 3 • vyplňuje se, pokud plíjemce provedl vratilu dotllte nebo návn~tné fin~~nční výpomoci, pňp!ldně její části již v J)lťlběhu rollu, ll! který se provádí flnariní ~. 

na účet kraje nebo hlavního města Prahy 

sloupec 4 · uvádí se~ skutečně poufitýdl prostiedkO plf]emcem z poskytnuté dotace nebo návr.~tné flnančnl výpomoci k 31.12.2014 
sloupec s · uvádí se VT11t:l<a dotace nebo návratné finanční výpomoci pli finančním vypoř6dánl; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 

Pom.: dopad vratl<y návratné finanční výpomoci při finančním ~ní do splátkcwého 101endáře je ře9!n v § 18 odst 2 

Sestavil (jméno, příjmení, tel.): Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 
Datum a podpis: 29.01.2015 tf.: . 

~ / !rl/~(.__../ 
Kontroloval (jméno, příjmení, tel.) Ing. Mlroslav'orossler,··s56 756 300 

lj•P· .. - I 
Datum a podpis: 29.1.2015 

' 

okres Opava 



Příloha Č. 2 k dOpiSU č. j. MSK 5365/2015 ze dne 16. 1. 2015 
vyplněnou tabulku donJČit nejpozději do 5. 2. 2015 

Příjemce Statutární město Opava 
Kraj 1

: MORAVSKOSLEZSKÝ 
Kapitola : MINISTERSTVO PRACE A SOCIALNICH VÉCI 

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkilm obcí, 
přijemcilm dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy 

Část A. F11K1nční vypořádání dotaó a návratných f1nančních výpomoci paskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotaci na projekty spoluf~nancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkO fnarčnich mechamsmO 

(v Kč na dvě desetinná místa 
Cj. účelový Ukazatel Poskytnuto Cerpáno Vráceno Skutečně Vratka I doplatek 

znak k 31.12.2014 k 31.12.2014 v prňběhu roku použito dotace 
(max.do~ 2014 k 31.12.2014 při finančním 

poskytnuté dotace na vypořádáni 
ve sl.1) účet kraje 

a b c 1 2 3 4 s =2·3·4 
A.l. Neinvestiční dotace X X X X X 

X 13011 
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou pOsobností v 

6 oso 000,00 6 oso 000,00 0,00 6 18S SS4,99 -13S S54,99 oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

X 13011 
Doplatek dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 

0,00 0,00 X X X 
-- pfts9boogí v_ oblasti socláJně-J)rá\f!lí och_rany_dětí_za_rok 2013 -

Vysvětlivky: 

ve sloupa a) se vyplňují údaje jen u dotaci z kapitoly V~eobecná pokladnl správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv 
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozuml účel stanovený v rozhodnuti, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finančni výpomoci stanovená v rozhodnuti event. dohodě nebo smlouvě o poskytnuti dotace nebo návratné finančnl výpomoci 
sloupec 2- uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci pfevedené poskytovatelem prostřednictvím pfislušného kraje nebo hlavnlho města Prahy na účet pfijemce k 31 .12.2014 
sloupec 3- vyplňuje se. pokud pfijemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, pfipadně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypotádání, na účet kraje nebo hlavního 
města Prahy 
sloupec 4 - uvádí se vý~e skutečně použitých prostfedků pfijemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31 .12.2014. V přlpadě dotace SPOD uvede obec vý§l skutečných výdajů k 31. 12. 
2014 (tedy výdaje zaúčtované na p"slušných položkách 5xxx s účelovým znakem 13011), která bude odpovídat čc\stce uvedené v Tab. 2 na tádku "Celkem". Tedy údaj múfe být vyšli než ve sloupci 
1 a 2. 
sloupec 5 - automaticky se spočte vratka/doplatek dotace pň finančním vypofádáni; rovna se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4. V pfipadě yykázaného doplatky,b"Úde mít výsledná hodnota znaménko 
"minus". ._ 

Sestavil (Jméno, přijmení, tel.) : Bc. Andrea Hlávková, SS3 7S6 302 
Datum a podpis: 29.1.201S 

> (~_/ 
Kontroloval Uméno, příjmení, tel.): Ing. Miroslav Drossler, SS3 7S6 300 
Datum a podpis: 29.1.201S 

okres Opava 



Příjemce: 

Kraj1: 

Kapitola: 

Statutárnl město Opava 
MORAVSKOSLEZSKÝ 
Všeoberná pokladní správa a Operace státních finančních akt iv 

Př~oha č. s k dopiSU č. j. MSK S36S/ 201S ze dne 16. 1. 201S 
vyplněnou tabulku doruč1t nejpozději do 1S. 2. 201S 

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkOm obd, 
příjemcOm dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy 

Část A. Finanční vypořádání dotaci a návratných finančních výpomoci posl(ytnutých ze státniho roZI)OCtu s výjimkou dotaci na projekty spoluf~nancované z roZI)OCtu Evropské unie a z prostředi<O f~nanblích mechan~ 

Čj. 
účelový 

Ukazatel 
Poskytnuto Čerpáno 

znak k 31.12.2014 k 31.12.2014 

a b c 1 2 

A.1. Neinvestičnl dotace celkem 2 720 760,00 2 720 760,00 
vtom: 

98187 Účelové dotace na výdaje spoJené se společnými volbami do Parlamentu éR a 1 276 280,00 1 276 280,00 
zastuoltelstev v obcích 

98348 
účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského 

1 444 480,00 1 444 480,00 
Parlamentu 

A.2. Investlčnl dotace celkem 0,00 0,00 
vtom: 

• jedno~lvé tituly 

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 
vtom: 

· Jednotlivé btuly 

A.4. Dotace a návratné flnančnl výpomoci celkem 
2 720 760,00 2 720 760,00 

(A.l. + A.2. + A.3.) 

Vysvětlivky: 
'uvádí se kraJ, prostřednictvím kterého byla POSkYtnuta dotace spráiiCenl kapitoly stAtniho roZI)OCtu 

ve sloupci a) se vyplňují údaje )etl u dotaci z kapitOly V!eobecná po!< ladní správa a z kapitoly Qoer.lce státních finančních aktiv 
ve sloupci c) jednot livým titulem se rozuml účel stanovený v rozhodnuti, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 
sloupec 1 - uvádí se vý~ dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o posl(ytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoco 
sloupec 2 • uvádi se~ dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostředniCtVÍm piislo~ kraje nebo hlavniho města Prahy na účet příjemce k 31.12.2014 
sloupec 3 • vyplňuJI! se, pokud příjemCe provedl vratku dotace nebo návratné f~~~anční výpomoci, případné její tástl již v prOběhu roku, za který se provádí fonanční vypofádání, 

na účet kraje nebo hlavniho města Prahy 
sloupec 4- uvádí se vý~ skutelně použitých prostředkO přljemcem z poSkytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoc• k 31.12.2014 
sloupec S - uvádí se vratlca dotace nebo návratné fonančni výpomoci pli finančním vypoládánl; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 

Pozn.: dopad vratky návratné finantní výpomoci pll finančním vypořádání do splátkového kalendáfe je l~n v§ 18 odst. 2 

v Kč na dvě desetinná místa 

Vratka dotaci 
Vráceno 

Skutečně 
a návratných 

vprOběhu 
použito 

finančnlch 
roku výpomoci 

na účet kraje 
k 31.12.2014 

při finančním 
vypořádáni 

3 4 s =2·3-4 
0,00 3 250644,02 -529 884,02 

0,00 1 721 477,02 -445 197,02 

0,00 1 529 167,00 -84 687,00 

0,00 0,00 o,oo 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 

0 ,00 3 250644,02 -529884,02 

Sestavil (jméno, příjmení, tel.): Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 

~" 
(} .'1~_(~ 

Kontroloval (jméno, příjmení, tel.): Ing. Miroslav Dróssler, 553 756 300 
Datum a podpis: 29.1.2015 Datum a podpis: 29.1.2015 

okres Opava 



Mfnfster1tvo práce a socfálnlch věci 
Na Poflčnlm právu 1 
126 01 Praha 2 
Odbor91 

Tabulka č. 2 Flnančnl vypofádánl dotace SPOD 2014 · vyúčtováni dle rozpočtových pololek1
' 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Obec: StatuUml město Opava 

Výdaje 

1. Osobni výdaJe celkem 

mzdové náklady 

mzdové náklady 

odvody na sociálnl poji~těnl 

odvody na zdravotnl poji~těnl 

náhrady mzdy 

2. Ostatnl výdaJe celkem 

Nákupy materiálu (uveare pocJrobniJji jako n~sledujlcl 
lpO!otl!yJ 

ochranné pomůcky 

knihy. tisk 

nákup kanceláfského zarfzenl (židle. stoly) 

kancelárské potfeby (tonery. paplry) 

" ' 

Nákup vody, paliv, energie (uvedťe podrobniJ}I jako 
n~s/edujlcl polof_l!y) 

!>Qhonné hmoty a maziva 

"' 

Nákup služeb (uvedre podrobněji jako následujlcl 
!položky) 

~~lovné 

služby telekomunikaci 

nájemné 

~koleni a vzděláváni 

služby 

... 
Ostatnl nákupy (uvedťe podrobněji jako následujlcl 
I položky) 

cestovně 

Ostatnl 

věcné dary 

Celkem 

Poskytnutj dotace k 31.12. 2014 

Doplatek (+) I Vratka (-) 

z toho vratka zaslaná do 31. 12. 2014 

ztohovratka zaslaná po 31. 12. 2014 

Pololky 
Ke Proetor pro poznámky" 

dle RS2l 

6 823 551 50 

5011 4 315 688 50 

5021 5 750 00 

5031 1 083 766 00 

5032 390 586 00 

5424 27 761 00 

362003 49 

513x 63143.00 

5132 o.oo 
5136 7 409.00 

5137 1 237 00 

5139 54 497,00 

515x 76 059 36 

5156 76 059,36 

516x 112 746 13 

5161 000 

5162 51590,13 

5164 0,00 

5167 57 130 00 

5169 4 026.00 

517x 87 735 00 

5173 87 735,00 

519x 22 32000 

5194 22 320,00 

6185 554 99 

6 050 000.00 

135 554,99 

0,00 

0,00 

'1 Vyúčtováni se vyhotovuje ve dvou originálech v pi'fpadě, kdy obec podává žádost o doplalek do vý~e skutečných 
výdajů roku 2014. Jeden originál je zasllán kraji v rámci finančnlho vyporádánl dotace za rok 2014, druhý originál je 
pi'llohou žádosti o doplatek do výte výdajů roku 2014, zasllané na MPSV. 

2l V prípadě polfeby dopll'lte rádky pro dal~ i realizované výdaje s uvedenim pqlotek rozpqčlové skladby. 

Jtrv -1 . Cťv _ eit__ / 
Sestavil: Ing. Magda Handlosová, Mgr. Bc. Sárka Holowczaková Datum a podpis: 28.1.2015 
Tel: +420553756223, +420553756660 
Mail: magda.handlosova@opava-city.cz, sarka.holowczakova@opava-city.cz 



Ministerstvo práce a sociálnfch věci 
Na Porrčnfm právu 1 

128 01 Praha 2 
Odbor 91 

Tabulka č. 3 Finančnf vypořádáni dotace SPOD 2014- vybrané ukazatele OSPOD 

Kraj: 

Obec: 

Měsíc• 

XII. 2013 

Moravskoslezský kraj 

Statutárnf město Opava 

Přehled pracovnfch úvazků v agendě SPOD 2014 

Výše úvazků čerpaná z prostředků 

dotace SPOD ÚZ 13011 .. SP VPP (ÚZ13010) 

16,5 . O 
·-_c-

.... 

I. 2014 16,5 o ···.;. ;.•• ~ '~~ . ~c· 

ll. 2014 16,5 '· _.~:-: . :-:·· J'O ;~ ·:~..-.. ~'?(L't';~ i 

111. 2014 15,5 o t." ,. -~·---~·.:~.:;: 

IV. 2014 15,5 o "' / ·0:. 

V.2014 16,5 ·: o r 
Vl. 2014 16,5 ' o 
Vll. 2014 15,5 o -- . 

Vlil. 2014 15,5 . r o ·- ·. ~. 

IX. 2014 15,5 o ..,. 
.. . 

X.2014 14,5 o ' 

XI. 2014 14,5 o 
Xll. 2014 16,5 o 

• Jestliže nebyly výdaje daného měsíce ve vyúčtováni dotace za rok 2014 zahrnuty, uveďte "nehrazeno". 

Bude se týkat přfpadně měsíce XII. 2013 a (nebo) XII. 2014. 

**Uveďte výši všech úvazků zahrnutých v položce 5011 vyúčtování dotace za rok 2014 (tedy příp. 

včetně zahrnuté výše úvazku vedoucí oddělení a odboru). Nenr třeba zohledňovat a krátit o běžné 

dočasné pracovní neschopnosti, OČR, neplacená volna apod. v měsíci. 

I 
1- í)d~ / 

Sestavil: Ing. Magda Handlosová 

Datum a podpis: 28.1.2015 



podacl razltko MPSV 

Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou 
působnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 

1. Žadatel - obec s rozšiřenou působnosti 

Název: Statutárnl město Opava 

Sldlo: Hornl náměst169 , 746 26 Opava 

Jiná adresa pro 
doručováni : 

ICO 00300535 Telefon: +420553756111 Fax: +420553756141 
(ústfedna) 

Datová schránka 5eabx4t E-mail: posta@opava- http:// www.opava-city.cz 
(ID OS) city.cz 
Clslo účtu u CNB '1: 94-16322821 Kód 0710 

banky: 
Jméno, pfljmenl a Bc. Martin Vlteček, primátor Telefon: +420553756209 
funkce osoby 
pověfené E-mail: primator@opava-
zastupován I m 
žadatele2

> 

city.cz 

2. Poskytovatel - MPSV ČR: 

Název: Ministerstvo práce a sociálnlch věci CR 

Sldlo, Na Poflčnlm právu 1/376 
podatelna: 
ICO 00551023 Telefon: +420221921111 Fax: +420224918391 

(ústfedna) 

Datová sc9aavg E-mail: posta@mpsv.cz http:// www.mpsv.cz 
schránka 
(ID OS) 
Kontaktnl Ing. Michaela Ungerová Telefon: +420221923639 
osoba: Ing. Filip Dvorák +420221922407 

E-mail: michaela.ungerova@mpsv.cz 
filip.dvorak@mpsv.cz 

3. Požadovaná výše doplatku3>: 135.554,99 Kč 



4. Účel použiti prostředků 
Na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, který zakotvuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně
právní ochrany nese stát, nenf-li stanoveno jinak, žádá obec s rozšířenou působnosti/hl. m. 
Praha o poskytnutí doplatku do výše skutečných výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014. 
Prostředky obec s rozšířenou působností použije pouze na finanční pokryti rozdílu mezi 
skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně-právni ochrany dětí v průběhu 
roku 2014 a poskytnutou dotací pro rok 2014, v souladu s údaji uvedenými v příloze č. 2 
žádosti o dotaci - Tab. č. 2 Finanční vypořádání dotace SPOD 2014 - vyúčtováni dle 
rozpočtových položek, která je současně odevzdávána v rámci finančniho vypořádáni dotace 
za rok 2014. 

5. Prohláieni žadatele: 
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom( a) případných následků, které by 
pro mne z ne pravdivě uvedených údajů vyplývaly. 

6. Přikládáme ---- 2 ---- listů příloh: 

Tab. č. 2 Finanční vypořádáni dotace SPOD 2014- vyúčtováni dle rozpočtových 
položek 
Zdůvodnění žádosti o doplatek 

v ...... ....... ~ .. Y.. 9.e~.v~.:: ................ . 

dne •.••.• .l.9.:.Q1:J.Q1~ ..................... .. 

1) Císlo bankovního účtu u CNB není v žádosti povinný údaj. Pro převod finančních prostředků však obec 
s rozšífenou působnosti musi mít účet u CNB zrizený, na jiný účet než účet u CNB nebude dotace na 
činností vykonávané obcemi s rozštrenou působnosti v oblastí sociálně·právnl ochrany děti z kapitoly 
MPSV poskytnuta. 

2) Osobou pověřenou zastupováním žadatele pi'i podáni žádostí o doplatek může být starosta/primátor 
nebo jeho zástupce nebo jiný zaměstnanec obce s rozšířenou působností pověřený k zastupování 
žadatele (např. vedoucí věcně příslušného odboru). 

3) Výše požadovaných prostředků bude odpovídat výši částky vykázané jako doplatek v příloze Tab. č. 2 
Finanční vypořádáni dotace SPOD 2014- vyúčtováni dle rozpočtových položek. 



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Opata 
Horní nám. 69, 746 26 Opava 
Odd. sociálně-právní ochrany dětí 

Vá~ dopis zn: 

Ze dne: 

Na~e zna~a: I 

Ministerstvo práce a soclálnlch věci 

odbor ochrany práv děti 

Vyrizuje: 

Pracovi~tě : 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Datum: 

Mgr. Bc. Sárlla Holowczaková 

Krnovská 71 

553756660 

553756747 

sarlla.holowczakova@opava-city.cz 

28.01 .2015 

Zdůvodnění žádosti o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí 
s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 

Dobrý den, 

v rámci finančnlho vypofádáni dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právnl ochrany děti (ÚZ 
13011) žádáme tlmto o doplatek na pokryti výdajů na činnosti vykonávané obcl s rozšffenou působnosti 
v této agendě v roce 2014 v celkové výši 135.554,99 Kč. 

K nárůstu celkových výdajů na rozd ll od pfedpokládaných celkových výdajů uvedených v žádosti na rok 
2014 došlo u osobnlch výdajů . Toto navýšeni souviselo se změnami, které se týkaly personálnlho obsazeni 
odděleni sociálně-právn í ochrany děti , a to v průběhu roku 2014. 

V roce 2013 byly z dotace hrazeny osobnf výdaje pracovn lků za obdob! 11 měslců . V roce 2014 byly 
hrazeny osobn l výdaje pracovnlků již za obdobl 12 měslců, avšak pfedpokládané celkové osobnl výdaje na 
pracovnlky byly vyšší. Zvýšeni osobních výdajů bylo zapffčiněno navýšenfm jednoho pracovního mlsta po 
část roku, a to z pfedpokládaných 15,5 pracovnika na 16,5 pracovníka hrazených z dotace OSPOD. Výše 
0,5 pracovního úvazku tvofi osobnl výdaje vedoucí odboru sociálních věci. 

V průběhu roku 2014 docházelo také k postupnému navyšování platových stupňů , a to z důvodu dosaženi 
vyššl praxe pracovn lků . Novým pracovníkům byl pfiznán po trfměs lčnl zkušebnf době osobnl pfiplatek. 
V listopadu 2014 došlo k navýšeni osobních výdajů - zvýšeni platových tarifů pracovn lků . 

Na rozdll od žádosti na rok 2014 tak došlo k navýšeni osobnlch výdajů oproti odhadovaným výdajům celkem 
ve výši 173.551 ,50 Kč a úspofe ostatnlch výdajů oproti odhadovaným výdajům celkem ve výši 
37.996,51 Kč. 

Na činnosti sociálně-právnl ochrany děti žádáme doplatit částku v celkové výši 135.554,99 Kč, 

když poskytnutá dotace na letošní rok ve výši 6 .050.000,00 Kč nepokryla výdaje potfebné k zajištěn í výkonu 
sociálně-právnl ochrany dětí. 

S pozdravem ~ 

4 ,t, '""-) 
Mgr. Judita Kachlová ,... 
vedoucl odboru sociálních věcí 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: •420 553 756 141 , e-ma11. tnfo@opava-city.cz, http://www.opava-city cz 
Úfednf hodiny: PO: 8·11 12-17, ÚT: zavfeno, ST: 8· 11 12· 17, CT: 8-11 12-14, PA: 8-1 1 12-14 
IC: 00300535, OlC· CZ00300535, č ů.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (pfijmový) 



w 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

Horní nám. 69, 746 26 Opava 
Odbor finanční a rozpočtový 
Magistrátu města Opavy 

lllll~lllllJI~III'III ~liJi ~!ll ~lili~~ 1~1~1~111~ ~lilii 
MMOPXO 144 706 

Váš dopis zn: FIN/1554/2015ffur 179.4 V1 O 

Ze dne: 16.01.2015 Krajský úřad 

Naše značka : MMOP 19850/2015 / Moravskoslezský kraj 

Vyfizuje: Bc. Andrea Hlávková Odbor financí 

Pracoviště : Horní náměstí 67 pí Sylva Turoňová 
Telefon· 553 756 302 28. října 117 
Fax: 553 756 141 702 18 Ostrava 
E-mail: andrea.hlavkova@opava-city.cz 

Datum: 18.02.2015 

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014 - doplnění 

Na základě telefonického rozhovoru zasíláme opravenou přílohu č. 4 "F inanční vypofádání dotací 
poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje". V tabulce byl opraven 
sloupec 1 u projektu CZ.1.04/4.1 .01169.00046 - Optimalizace a zefektivnění systému Vzdělávání pro 
Statutárnl město Opava na částku 4.000.605,92 (pouze podíl EU) a dále byl opraven sloupec 3 u projektu 
CZ.1.07/1.4.00/21 .3370 na částku 2.681 .681,00 Kč, čímž vratka dotace u tohoto projektu je 0,00 Kč . 

Zároveň žádáme o vrácení zaslaných finančních prostředků ve výši 89,30 Kč, které byly poukázány na Váš 
účet č. 94-15826761/0710 u CNB, pod VS 140213370 dne 03. 02. 2015, na náš účet. č. 94-16322821/0710 
u CNB, pod. VS 140213370. 

S pozdravem 

Ing. Miroslav Drossler 
vedoucí finančního a rozpočtového odboru 

Za správnost vyhotovení: Bc. Andrea Hlávková 

Kontaktní údaje. tel +420 553 756 111 , fax +420 553 756 141 . e-ma11 1nfo@opava-c1ty cz. http IIWNW opava-c1ty cz 
Úřední hodmy PO· 8-11 12-17. ÚT: zavřeno. ST: 8-11 12-17, CT: 8·11 12-1 4. PÁ" 8-11 12-14 
Jé: 00300535, OJC· CZ00300535, č ů. · 27-1842619349/0800 (výdajový). č .ů.: 19-184261934910800 (přijmový) 



Příjemce: 

Kral: 
Kapitola: 

Čj. 

a 

Vysvětlivky: 

Statutární město Opava 
MORAVSKOSLEZSKÝ 
všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv 

Přnoha č. 4 k dopisu č . j. MSK 5365/2015 ze dne 16. 1. 2015 
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do S. 2. 2015 

Finanční vypořádání dotaá poskytnutých obcím a dobrovolným svazkOm obcí prostřednictvim kraje 
Část B. Ftnančni vypořádáni dotací poskytnutY<:h na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkO finančních mechamsmO 

v Kč na dvě desetinná místa 
Poskytnuto Cerpáno Pouzito 

účelový 
celkem celkem celkem Vratka dotace 

Ukazatel k 31.12. roku, k 31.12. roku, k 31.12. roku, při finančním 
znak 

v němž byl v němž byl v němž byl vypořádání 
oroiekt ·"' oroiekt ·"'· oroiekt -"' · 

b c 1 2 3 4 = 2 - 3 

8.1. Neinvestiční dotace celkem 16 514 159,92 16 047 578,22 15 809 224,72 238353,50 
vtom: 

33123 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám- EU 
CZ.1.07/1.4.00/21.2353 643 303,00 643 303,00 643 303,00 0,00 
(Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice- příspěvková organizace) 

33123 OP VK ·oblast 1.4. EU peníze školám - EU 
CZ.1.07/1.4.00/21.1860 480 132,00 480 132,00 480 132,00 0,00 
(Základní škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice - příspěvková organizace) 

33123 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU 
CZ.1 .07/1.4.00/21.2639 1937 382,00 1937 382,00 1 917 017,00 20 365,00 
(Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace) 

33123 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU 
CZ.l.07/1.4.00/21.2891 2 195 671,00 2 195 671,00 2 195 671,00 0,00 
(Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace) 

33123 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám- EU 
C:Z..l.07/l.4.00/21.2913 2 S25 736,00 2 525 736,00 2 525 736,00 0,00 
(Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace) 

33123 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám- EU 
CZ.1.07/1.4.00/21.3270 2 049 649,00 2 049 649,00 2 049 649,00 0,00 
(Základní škola Opava, Mařádkova 1S - příspěvková organizace) 

33123 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU 
CZ.1.07/1.4.00/21.3370 2 681681,00 2 681681,00 2 681 681,00 0,00 
(Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace) 

14013 Zvýšení kvality řízen í v úřadech územní veřejné správy- EU 
C:Z..1.04/4.1.01/69.00046 4 000 605,92 3 534 024,22 3 316 035,72 217 988,50 
Optimalizace a zefektivnění systému Vzdělávání pro Statutární město Opava 

8.2. Investiční dotace celkem u,uu u,uu u,uu u,uu 
vtom: 

- jednotlivé projekty 

8.3. Dotace celkem (8.1. + 8.2. l 16 514159 92 16 047 578 22 15 809 224 72 238353 50 

I 

I 

okres Opava 



'uvádí se kraj, prostřednictvÍm kterého byla poskytnuta dotace 5Pfávcem kapitoly státního rozpočtu 

ve slOupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv 
sloupec 1 - uvádf se celkový objem dotad stanDVI!ných v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvánf projektu 

sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvÍm kraje na účty piijemcO za cetou dobu trvání projektu 
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředkll sk~ poufitých p/l'jernd z dotaci poskytnutých k 31.12. roku, v něm! byt projeltt ukOnčen 

sloupec 4 - uvádí se vý~ pňpadné vratky dotace při tinančnfm vypoládánf; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 

Sestavil (jmén?•. pfíjmení, tel.): Bc. Andr~~ Hlávková, 553 7J 302 
Datum a podpis. 18.2.2015 ,&'-/, . . 

//- t/J..U ' "'---.., 

ttr!tv 
Kontroloval (jméoo,pffjmení,tel.): Ing. Miroslav DrOssler, 553 756 31 
Datum a podpis: 18.2.2015 

okres Opava 



Váš dopis zn.: 
Ze dne: 

Čj: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

, , v 

KRAJSKY URAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor financí 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

MSK 26265/ 2015 
FIN/1554/201S{Tur 
179.4 V10 
Sylva Turoňová 
595 622 645 
595 622 308 

E·mail: posta@kr-moravskoslezsky .cz 
Datum: 2015-02-20 

Statutární město Opava 
Horní náměstí 69 
746 26 Opava 
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Potvrzení vratky nevyčerpaných finančních prostředkO v rámci finančního 
vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014 

Potvrzujeme, že na účet Moravskoslezského kraje č. 94-15826761/0710, vedený u České národní banky, byly 

z účtu Vašeho statutárního města připsány finanční prostředky ve výši Kč 217.988,50. 

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v rámci dotačního titulu Dotace na výkon činnosti obce 

s rozšířenou pOsobností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) vrácené v rámci finančního 
vypořádání dotací dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

S pozdravem 

Ing. Ivo Konkolský 
vedoucí oddělení financování a státní pokladny 
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www. kr-moravskoslezsky .cz 


