
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

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

Vá~ dopis zn. FIN/1845/2015Ned 177.4 510 

w 

Ze dne: 

Na~e značka : 

Vyiizuje: 

16.01 .2015 

MMOP 12416/2015 / 

Bc. Andrea Hlávková 

Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje 

Odbor financi 

Pracovi~tě : Horní náměstí 67 

Telefon 553 756 302 

Fax: 553 756 141 

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

Datum. 30.01 .2015 

Státní závěrečný účet za rok 2014 

Ing. Pavel Neděla 

28. řijna 117 

702 18 Ostrava 

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., zasíláme v příloze požadované tabulky: 

Tabulka č. lb) 

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od 
peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2014 

Tabulka č. Za) 

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje 

Tabulka č. Zb) 

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje 

Tabulka č. Ze) 

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje 

Tabulka č. Zd) 

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje 

Tabulka č. S 

Výdaje samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č . 139/2006 Sb., 
o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

S pozdravem 

"otisk úředního razítka " 

( -;n'){;{_/ 
Ing. Miroslav Drbssler 

vedoucí finančního a rozpočtového odboru 

Za správnost vyhotovení: Bc. Andrea Hlávková 

Kontaktni údaje tel . +420 553 756 111 . fax +420 553 756 141, e-ma11 info@opava-City cz http //www opava-City cz 
Úředni hod1ny PO 8-11 12-17, ÚT zavreno, ST 8-11 12· 11, CT 8-11 12-14, PÁ 8·11 12-14 
IC 00300535 OIC CZ00300535, č ů · 27-184261934910800 (výdajový) č ů 19-1842619349/0800 (pfijmový) 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. lb) 

k dopisu č.j . MSK 7217/2015 ze dne 16. 1. 2015 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2015 

Přehled úvěrO, pOjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými 
svazky obcí od peněžních ústavO, j iných fyzických a právnických osob v roce 2014 

(bez organizačních složek státu a státních fandO) 

Výše úvěru 
Úroková 

Název obce Účel úvěru 
(v tis. Kč na dvě 

Poskytovatel úvěru Tennin splatnosti sazba ZpCisob ručení 
desetinná místa) v Ofo 

*) 

1 2 3 4 s 6 7 -----~ -------------------------Obecce I ke m 0,00 

*) Vysvětlivky ke sloupci 3 

V přfpadě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně v tisících na dvě desetinná místa 
Uvádí se výše úvěrů nebo půjček nebo návratných finančních výpomocí přijatých výhradně ve sledovaném roce, tj. objem závazků (zpravidla víceletých) vyplývajících ze 
smluv uzavřených 
Příklad: 

a) obec uzavřela smlouvu v roce 2013 s max. výší úvěru 4 mll. Kč, v roce 2014 v rámo této smlouvy čerpala 2 mil. Kč => v tabulce se neuvede iádný údaj, neboť smlouva nebyla uzavřena 
vroce2014, 
b) obec uzavřela smlouvu v roce 2014 s max. výší úvěru 4 mil. Kč a v témže roce čerpala 2 mll. Kč => ve sloupci 3 bude uveden údaj 4 mil. Kč, tj. nasmlouvaná výše úvěru 
v roce 2014. 

Do Jednoho řádku se vyplňu;í úda;e pouze za jednu úvěrovou smlouvu 

Vypracoval : Ing. Lenka Grigarová, 553 756 343 
(jméno a příjmení, telefon, pocJpts) 

J 

_, 

7\ ,, ---( / ' r.fr;.{J.. ,__--
Schválil: Ing. Miroslav Dr6ssler, 553 756 300 Datum: 29.01.2015 
(jméno a přijmení, telefon, podpis) 

Razítko obce: JTATUT4Rrd lliiTI OPAYf 
odbor ftncmlnf o rozpočtový 

Hornr nóm . 69 
H6 26 

10 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2a) 

k dopisu č.j. MSK 7217/2015 ze dne 16. 1. 2015 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2015 

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkOm obcí z rozpočtu kraje 
"- -·-- . ·- --- --- ----------- ______ , 

Dotační titul Výše transferO schválených Výše skutečně poskytnutých 
(číslo účelového znaku včetně jeho názvu) zastupitelstvem k 31. prosinci 2014 *) transferO k 31. prosinci 2014 **) 

1 
133 - organizace okresních a krajských kol soutěží tvou A a B 
201 - "18. ročník festivalu Další břehy" 
201 - "57. Bezručova Opava 2014" 
211 • zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH 
327 - podpora hospodařeni v lesích 
327 • podpora hospodaření v lesích 
333 • "šand má každý" - ZŠ Mařádkova 
333 - "Otevřeme oči a ukážeme cestu" - ZŠ B. Němcové 
341 - "Výstava "Opava železniční" a doprpvodné akce"-Opavská kulturní organizace 
344 - spolufin. uznatelných nákladO spojených s provozem Slezského divadla v Opavě 
345 - zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna P.Bezruče v Opavě 
345 • zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna P.Bezruče v Opavě 
673 - "Pořízení fotografií turistických atraktivit do fotobanky MIC Opava" 
674 · "Zkvalitnění služeb Městského informačnlho centra v Opavě 2014" 
14004 · zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH (J5DH Opava-Kytešovice) 
14004 • zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH 
14004 • zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH 

Obecce I ke m 
--------- - ----- -- - -

*) Vysvětlivky ke sloupci 2 
Uvede se výše transferl! v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2014. 

**)Vysvětlivky ke sloupci 3 

2 3 
o 00 73 00 

50 00 50 00 
350 00 350 00 
50 00 50 00 

327 35 327 35 
823 75 823 75 

75 00 75 00 
53 00 53 00 

150 00 149 30 
781 00 78100 

o 00 895 50 
0,00 895 50 
o 00 3 78 

48 00 48 00 
16 50 16 50 
29 50 29 50 

120,00 120,00 

2 874,10 4 741,18 

Uvede se výše transferu v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet obce, tj. výše transferO, která byla obci přijata a zaúčtována do přijmíl v roce 2014 na položce 4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajíl. 

V případě, že v pr1lběhu roku 2014 obec přijala dotaci a ještě v témže roce její nevyužitou část vrátila zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vratku. 

Víceleté projekty: 

a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnuti dotace na projekt v roce 2013 a obec přijala dotaci až v roce 2014, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, 
kterou v roce 20 14 kraj poukázál na účet obce, 
b) pokud obec realizovala projekt v roce 2014 z vlastních zdrojíl a dotac1 na projekt obdrží až v roce 2015, pak tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce obci 
př1jata. 

Vypracoval : Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 
Oméno a přijmení, telefon, podpis) 

Schválil : Ing. Mirosla\1 Drtissler,.$3 756 300 Datum: 29.01.2015 

l_. 

~~ · ~· /f"·( .~~ 1tko obce: 
úméno a přijmení, telefon, podpis) 

' ~~ MIITI OPAVl! 
• -~~~ni a rozpoltový 
,i orn! nóm. 69 

746 26 
\0 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2b) 

k dopisu č.j. MSK 7217/2015 ze dne 16. 1. 2015 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2015 

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkOm obcí z rozpočtu kraje 

Dotační titul Výše transfenl schválených 
(číslo účelového znaku včetně jeho názvu) zastupitelstvem k 31. prosinci 2014 *) 

1 

201 - úhrada uznatelných nákladO na nákup zánovní dsternové automobilové stříkačky 

Obecce I ke m 

*)Vysvětlivky ke sloupci 2 

Uvede se výše transferO v t1s. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnuti rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2014. 

**)Vysvětlivky ke sloupci 3 

2 
1 000 00 

1000,00 

(v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Výše skutečně poskytnutých 
transferň k 31. prosinci 2014 **) 

3 
1 000 00 

1000,00 

Uvede se výše transfer1l v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet obce, tj. výše transferO, která byla obci přijata a zaúčtována do příjmO v roce 2014 na položce 4222 -
Investiční přijaté transfery od kra jO. 

V případě, že v prO běhu roku 2014 obec př1jala dotac1 a ještě v témže roce její nevyužitou část vrátila zpět na účet kraje, uvede se hodnota snížená o tuto vratku. 

Víceleté projekty: 
a) pokud zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnuti dotace na projekt v roce 2013 a obec přijala dotaci až v roce 2014, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, 
kterou v roce 2014 kraj poukázál na účet obce, 
b) pokud obec realizovala projekt v roce 2014 z vlastních zdrojO a dotaci na projekt obdrží až v roce 2015, pak tyto zdrC1e ve sloupci 3 nebudou uvedeny, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce obcí 

přijata. ------ /. 

Vypracoval: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 
úméno a příJmení, telefon, podpis) 

... 

\ . ~ , 1 ,;.·:-·'!;,{~ 
Schválil: Ing. Miroslav Drbssler, 553 756 300 

úméno a příjmení, telefon, podpis) 

Datum: 29.01.2015 
Razítko obce: 

ifAtUtARNÍ llkTI GPAV& 
odbor ffncmln( a rozpoltový 

Horn( nóm. 69 
746 26 

•n 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2c) 

k dopisu č.j. MSK 7217/2015 ze dne 16. 1. 2015 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2015 

Poskytnuté neinvestiční pOjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje 

Příjemce 

1 

------Obeccelkem 
-

Vypracoval: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 
(Jméno a příJmení, telefon, podpos) 

-

Vý~ schválené Skutečnost 

pOjčky nebo NFV k 31. prosinci 2014 

2 3 

-----------
0,00 ---.... 

I ;~1?1/,z ~ 
Schválil: Ing. MiroslaJolčssler, 553"156300 

(jméno a přijmení, telefon, podpis) 

0,00 

(v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Účel požiti 

3 ---------

Datum: 29.01.2015 
Razítko obce: 

0,00 

.~TAfUTÁR~Í :lilii I'AWI. 
odbor flnot~lnf a rozpoltový 

Hornr nóm. 69 
746 26 

10 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2d) 

k dopisu č.j. MSK 7217/2015 ze dne 16. 1. 2015 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2015 

Poskytnuté investiční pOjčky a návratné finanční výpomoci obdm z rozpočtu kraje 

Příjemce 

1 

--------Obeccelkem 

Vypracoval: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 
(jméno a pňjmení, telefon, podpis) 

--

Výše schválené Skutečnost 
pOjčky nebo NFV k 31. prosinci 2014 

2 3 

~ -~ --1-

0,00 

-. )<. í n~út/ 
Schválil: Ing. Miroslav bróssler, 553 756 300 

(jméno a pnJmeni, telefon, podpis) 

0,00 

(v tis. Kč na dvě desetinná místa} 
I 

Účel požití 

3 ----------

Datum: 29.01.2015 
Razítko obce: 

0,00 

. '-g'AIUIARNÍ miiiTI O!r'iVP .. 
~dbor ftnančnf o rozpočtový 

Hornf nóm. 69 
746 26 

\0 



Název územního samosprávného celku: Statutární město Opava 

Tabulka č. S 

k dopisu č.J. MSK 7217/2015 l edne 16. 1. 2015 
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 20. 2. 2015 

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona 
č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

{v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Identifikace smlouvy *) 
Datum začátku 

Datum Rozpočet v roce 2014 

/předmět smlouvy, koncesionář, celkový ukončení 
Skutečnost 

závazek po dobu trvá nf smlouvy 1 
smlouvy 

smlouvy Schválený po změnách do 31. 12. 2014 

1 2 3 4 s -------~ ---------------------------Celkem 0,00 o,oo 

Vysvětlivky: 

Vyplňují obce, které uzavřely koncesní smlouvu v roce 2014 a realizace této smlouvy v daném roce probíhala. Rovněž tabulku vyplňují 
ty obce, které koncesní smlouvu uzavřely před rokem 2014, zpracovávaly tuto tabulku již v rámci SZÚ v minulých letech a realizace 
této smlouvy probíhala i v roce 2014 
* ) Do sloupce "Identifikace smlouvy" obec uvede: 
- předmět smlouvy (např. Vodohospodářství, Smlouva na dodávku tepelné energ1e, Smlouva o nájmu a provozování vodovodu a kanalizací) 
- jméno koncesionáře, 
- výše celého závazku po dobu trvání smlouvy (pokud ze smleuvy-nevyplývá žád.')Ý závazek, uvede se "bez závazku"). 

Úd•J• " ''"""" 3, 4 ' 5 "' wáději ' '"· Kl "' d.ě "'""'""' mi'" ( 
1 

Új{ ~ 
Sestavil: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 Datum: 29.01.2015 

0,00 

(jméno a příJmenÍ, telefon, podpis) 

Kontroloval: Ing. Miroslav Dr6ssler, 553 756 300 
(jméno a příjmení, telefon, podpis) (razítko) 

STATUTAIH' GIITI (tPAt'L
odbor ftncmln( a rozpočtový 

Horní nóm. 69 
746 26 

10 


