
Název a sídlo vykazující jednotky:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

IČO:                                             00300535

číslo 
řádku název položky

odkaz na rozpo čtovou 
skladbu stav k 31.12. v K č

1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 816 209 314,13

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 128 631 220,30

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 
souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 53 351 400,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 998 191 934,43

5 úroky položka 5141 8 171 911,49

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 68 847 040,00

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 77 018 951,49

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 7,72%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2015

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů
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1 daňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 1 816 209 314,13

2 nedaňové příjmy celkem (po konsolidaci) třída 2 128 631 220,30

3
přijaté dotace - finanční vztah (neinvestiční a 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 
souhrného dotačního vztahu)

položka 4112 + 4212 53 351 400,00

4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 998 191 934,43

5 úroky položka 5141 8 171 911,49

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 175 813 270,19

7 splátky leasingu položka 5178 0,00

8 dluhová služba ř.5 + ř.6 +ř.7 183 985 181,68

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 18,43%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2015
v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-jsou zahrnuty veškeré splátky úv ěrů v roce 2015
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UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 7,72%

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2015

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-jsou zahrnuty veškeré splátky úv ěrů v roce 2015

v řádku 6-splátky jistin a dluhopis ů                                                                                            
-nejsou zahrnuty mimo řádné splátky úv ěrů


