
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

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

Váš dopis zn: 

11/1111~ ~~/ li/li lllll /1111/II IIJII 11111111111111/ ~11111111~ li JI~ 
MMOPX018H7HK 

Ze dne: 

Naše značka: MMOP 14860/2016 / HIA 

Vyřizuje: Bc. Andrea Hlávková 

Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje 

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

Datum: 03.02.2016 

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2015 

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., zasíláme v příloze požadované podklady: 

- příloha č. 1 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- príloha č. 2 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- příloha č. 3 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- příloha č. 4 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- komentář k finančnímu vypořádání za rok 2015 

- žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 

- zdůvodnění žádosti o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obci s rozšířenou působností 
v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015. 

- tabulka č. 2 - finanční vypořádání dotace SPOD 2015 - vyúčtování dle rozpočtových položek 

- tabulka č. 3 - finanční vypořádání dotace SPOD 2015 - vybrané ukazatele OS POD 

- komentář k finančnímu vypořádání příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD) formou dotace ze 
státního rozpočtu. 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz 
Ůřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: B-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 
IC: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0BOO (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový) 



gg 
Celkem bude převedeno na účet kraje: 700.597,y1 Kč. 

Nevyčerpané finanční prostředky budou dne 03. 02. 2016 převedeny na účet Moravskoslezského kraje 
č. 94-15826761/0710 u ČNB takto: 2.226,00 Kč pod VS 300535, specifický symbol 2157220151; 
4.289,00 Kč pod VS 300535; 158.875,58 Kč pod VS 89000900; 535.207,{%3 Kč pod VS 300535. 

'?k) 

Požadavek na dofinancování: 

Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozs1renou působnosti v agendě 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 - UZ 13011 - ,,Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšírenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" - dofinancováni ve výši 66.698,03 Kč. 

V rámci finančního vypořádáni žádáme o dofinancováni dle výše uvedeného v celkové výši 66.698,03 Kč. 
Uvedenou částku poukažte na účet Statutárního města Opavy č. 94-16322821/0710 u ČNB. 

S pozdravem 

ftfo»J 
!ng. Miroslav Drossler 
vedoucí finančního a rozpočtového odboru 

,,otisk úředního razítka" 

Za správnost: Bc. Andrea Hlávková 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz 
úredníhodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT:zavfeno, ST: 8-11 12-17, Č:T: 8-11 12-14, PA: 8-11 12-14 
JČ; 00300535, DIC: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový) 
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Příjemce: 

Krai4: 
Poskvtovatel3: 

Kapitola1
: 

Statutární město Opava 
MORAVSKOSLEZSKÝ 

všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv 

Příloha č. 1 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19. 1. 2016 
vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 5. 2. 2016 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemdlm prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finaněních aktiv 
Část A. finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkO finančních mechanismO 

v Kč na dvě desetinná místa 

Předepsaná výše vratky 

Ukazatel č. akce (projektu) 
účelový i:nak číslo jednací Čerpáno Vráceno v prťiběhu Skutečně použito dotace a návratné 

EDS/SMVS k 31. 12. 2015 roku na účet kraje k 31. 12, 2015 finanční výpomoci při 
finančním vypořádání 

a b C d 1 2 3 4= 1-2-3 

Dotace celkem 14 864 667,00 13 669,00 14 313 564,70 537433,30 

v tom: 
Podpora terénní sociální práce 4428 123 000,00 0,00 123 000,00 0,00 
Terénní práce v Opavě 2015 
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou pllsobností v oblasti 

13011 7 020 000,00 0,00 7 020 000,00 0,00 
sociálně-právní ochrany dětí 
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní 

13015 3 257 000,00 0,00 2 721 792,70 535 207,30 ochrany dětO 
Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel 27003 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 
Úhrada zvýšených nákladll podle § 24 odst. 2 lesního zákona 29004 205 850,00 0,00 205 850,00 0,00 
Úhrada zvýšených nákladtl podle § 24 odst. 2 lesního zákona 29004 24 560,00 0,00 24 560,00 0,00 
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 29008 236 480,00 0,00 236 480,00 0,00 
6 a 7 lesního zákona 
Náklady na Činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 

29008 231426,00 0,00 231426,00 0,00 6 a 7 lesního i:ákona 
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 

29008 233 408,00 0,00 233 408,00 0,00 6 a 7 lesního zákona 
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 

29008 236 238,00 0,00 236 238,00 0,00 6 a 7 lesního zákona 
Zabezpečení škol a školských zařízení 
Zabezpečení ZŠ Englišova 33060 149 699,00 0,00 147 473,00 2 226,00 
Základní škola Opava, Enqlišova 82 - příspěvková orqanizace 
Zabezpečení škol a školských zařízení 
Bezpečný dětský svět 33060 180 706,00 0,00 180 706,00 0,00 
Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace 
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice VISK 3 34053 128 000,00 0,00 128 000,00 0,00 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice VISK 3 34053 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 
Kulturní aktivity - Knihovna 21. století 34070 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 

okres Opava 



Ukazatel č. a~:ce (projektu) 
účelový znak číslo jednací 

EDS/SMVS 

a b C 

Kulturní aktivity - Knihovna 21. století 34070 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 
Kulturní aktivity 34070 
Středisko volného času Opava, příspěvková organizace 
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých 

34352 profesionálních symfonických orchestrll a pěveckých sborll 
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace 

Sestavil (jméno, přGmení, telefon): Bc .. Andrea H/láv.ková, 553 756 302, oddělení rozpočtu a ekonomických agend 

Datum a podpis: 03.02.2016 ~'L'--L 

d 

,. '''"' ,, ...... ,..._ ....... w .... v1111v ,111,;;n.~ 

Předepsaná výše vratky 
Čerpáno Vráceno v prOběhu Skutečně použito dotace a návratné 

k 31. 12. 2015 roku na účet kraje k 31. 12. 2015 finanční výpomoci při 
finančním vypořádání 

1 2 3 4=1-2-3 
15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 

25 000,00 13 669,00 11 331,00 0,00 

2 710 000,00 0,00 2 710 000,00 0,00 

Kontroloval (jméno, příjmení, telef~Mirost.~v Dréissler, 553 756 300, vedoucí finančního 
a rozpočtového odboru ··A 
Datum a podpis: 03.02.2016 U /11(~ 

okres Opava 



Příloha č. 2 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19. 1. 2016 

Příjemce: 

vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 5. 2. 2016 
Statutární město Opava 

Kraj4: MORAVSKOSLEZSKÝ 
Poskytovatel3: 
Kapitola 1: všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobemá pokladní správa a Operace státních finančních aktiv 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcťim prostředníctvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv 
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkfl finančních mechanismO 

v Kč na dvě desetinná místa 

Předepsaná výše vratky 

Ukazatel 
č. akce (projektu) 

účelový znak číslo Jednací 
Čerpáno Vráceno v prllběhu Skutečně použito dotace a návratné 

EDS/SMVS k 31. 12. 2015 roku na účet kraje k 31. 12. 2015 finanční výpomoci při 
finančním vypořádání 

a b C d 1 2 3 4=1-2-3 

Dotace celkem 50000,00 0,00 50000,00 o,oo 
vtom: 
Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice 14018 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 
Opava - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíkll 

0,00 
prostřednictvím syntetické DNA 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O 00 

Sestavil (jméno, příjmení, telefon): Bc. Andrea H/ová, 553 756 302, oddělení rozpočtu a ekonomických agend 

Datum a podpis: 03.02.2016 / /.ťh.·"-\. 
finančního a rozpočtového odboru # ~ 
Kontroloval (jméno, příjmení, telefoři):-ln§...Moirosla ·'Órčissler, 553 756 300, vedoucí 

Datum a podpis: 03.02.2016 !PÍ~ 

okres Opava 





Příjemce: 

Kraf': 
Poskytovatel3: 

Statutární město Opava 
MORAVSKOSLEZSKÝ 

Příloha č. 3 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19. 1. 2016 
vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 5. 2. 2016 

Kapitola 1: všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv 

Finanční vypořádáni dotací poskytnutých příjemc6m prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv 
Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkO finančních mechanismO 

Ukazatel č. akce (projektu) 
účelový znak 

EDS/SMVS 

a b C 

Dotace celkem 

vtom: 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Podpora standardizace oddělení sociáln~právn/ ochrany dětí v Opavě 13233 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00078 
Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU 14013 
Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy 
CZ.1.04/4.1.01/89.00090 
OP VK-oblast 1.4 EU peníze školám - EU 33123 
Základn/ škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace 
CZ.1.07/1.4.00/21.3744 

Sestavil (jméno, příjmení, telefon):Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302, oddělení rozpočtu a ekonomických 

agend /ÍA / 
Datum a podpis: 03.02.2016 / / ~~ 

v Kč na dvě desetinná místa 
Skutecne čerpano SKutecne použito 

Předepsaná výše 
celkem celkem 

číslo jednací k 31. 12. roku, k 31. 12. roku, 
vratky dotace při 

finančním 
v němž byl projekt v němž byl projekt 

vypořádání 
ukončen •Jkončen 

d 1 2 3 = 1 - 2 

S 049 503,55 4844 748,69 204 754,86 

1 599 297,13 1 553 417,85 45 879,28 

1418 540,42 1259664,84 158 875,58 

2 031666,00 2 031 666,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Kontroloval (jméno, příjmení, telefot1).:l.o.g. MiroslawDrossler, 553 756 300, 
vedoucí finančního a rozpočtového odboru---/ ., / , 
Datum a podpis: 03.02.2016 Utd-i ťJ..{/ 

okres Opava 





Příjemce: 

Krai4: 
Poskvtovatel3: 

Kapitola 1: 

Statutární město Opava 
MORAVSKOSLEZSKÝ 

Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv 

Příloha č. 4 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19. 1. 2016 
vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 15. 2. 2016 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemctlm prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv 
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkO finančních mechanismO 

Ukazatel č. akce (projektu) 
EDS/SMVS 

účelový znak číslo jednací 

a b C d 

Dotace celkem 

vtom: 
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 

98074 MF-23253/2015/1201 zastupitelstev v obcích 

Sestavil (jméno, příjmení, telefon):&;,. Andrea HlávkÓ\lá, 553 756 302, oddělení rozpočtu a ekonomických agend 

Datum a podpis: 03.02.2016 .. ft
. 

/ ,C.L-...c....---'\ 

v Kč na dvě desetinná místa 

Čerpáno Vráceno v pn'.lběhu Skutečně použito 
Předepsaná výše vratky 

dotace a návratné 
k 31. 12. 2015 roku na účet kraje k 31. 12. 2015 finanční výpomoci při 

finančním vypořádání 

1 2 3 4=1-2-3 

10000,00 0,00 S 711,00 4 289,00 

10 000,00 0,00 5 711,00 4 289,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000 

Kontroloval (jméno, příjmení, telefon): ~ Mirosla Orčssler, 553 756 300, vedoucí 
finančního a rozpočtového odboru 

Datum a podpis: 03.02.2016 (t/~ 

okres Opava 





Příjemce: Statutární město Opava 

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015 

K tabulce č.: 78 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. (příloha č. 3 k dopisu č.j. MSK 8472/2016 ze dne 

19.01.2016 

Předepsaná výše vratky a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání: 45.879,28 Kč 

Skutečně odvedená částka na účet kraje při finančním vypořádání: 0,00 Kč 

Zdůvodnění rozdílu ve výši: 45.879,28 Kč 

Statutární město Opava bylo v letech 2014 a 2015 příjemcem dotačního titulu v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Podpora standardizace oddělení sociálně-právn í 

ochrany dětí v Opavě", č. projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00078. 

Celkové přijaté finanční prostředky: 

s UZ 33513233 ve výši 1.359.402,56 Kč 

s UZ 33113233 ve výši 239.894,57 Kč 7 celkem 1.599.297,13 Kč 

Celkové uznatelné výdaje byly potvrzeny poskytovatelem ve výši 1.553.417,85 Kč. 

Předepsaná výše vratky byla prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vrácena na 

depozitní účet Ministerstva práce a sociálních věcí pod variabilním symbolem 43200078 dne 

15.12.2015 takto: UZ 33513233 finanční prostředky ve výši 38.997,41 Kč a UZ 33113233 finanční 
prostředky ve výši 6.881,87 Kč. Vratka byla provedena na základě „Výzvy k vrácení nevyčerpaných 
prostředků určených k realizaci projektu v rámci OP LZZ poskytnutých příjemci statutární město 

Opava" Ministerstva práce a sociálních věcí, č. j. 2015/68671-872 ze dne 19.11.2015. 

Sestavil: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 3~~ 

Datum: 03.02.2016 ,/jlt'ft~ 
,/ 





odaci razltko MPSV 

Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou 
působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 

1. Žadatel - obec s rozšířenou působností 

Název: Statutární město Opava 

Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava 

Jiná adresa pro 
doručování: 

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

Datová schránka 5aebx4t E-mail: posta@opava- http:// www.opava-city.cz 
(ID OS) citv.cz 
Cislo účtu u ČNB '1: 94-16322821 Kód 0710 

bankť --Jméno, příjmení a Ing. Radim Křupala, primátor Telefon: +420553756209 
funkce osoby 
pověřené E-mai l: primator@opava-
zastupováním city.cz 
žadatele2l 

2. Poskytovatel - MPSV ČR: 

Název: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

·----
Sídlo, Na Poříčním právu 1/376 
oodatelna: 
IČO 00551023 Telefon: +420221921111 Fax: +420224918391 

(ústředna) 

Datová sc9aavg E-mail: posta@mpsv.cz http:// www.mpsv.cz 
schránka 
(ID OS) 
Kontaktní Mgr. Daniel Hovorka Telefon: +420221923639 
osoba: Ing. Filip Dvořák +420221922407 

E-mail: daniel.hovorka@mpsv.cz 
filip.dvorak@mpsv.cz 

---

3. Požadovaná výše doplatku3l: 66 698,03 Kč 



4. Účel použití 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, není-li stanoveno jinak, žádá obec s rozšířenou působností/hl. m. 
Praha o poskytnuti doplatku do výše skutečných výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015. 
Prostředky obec s rozšířenou působností použije pouze na finanční pokrytí rozdílu mezi 
skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v průběhu 
roku 2015 a poskytnutou dotací pro rok 2015, v souladu s údaji uvedenými v příloze 
„Finanční vypořádání dotace SPOD 2015 - vyúčtování dle rozpočtových položek", která je 
současně odevzdávána v rámci finančního vypořádání dotace za rok 2015. 

5. Prohlášení žadatele: 
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a) pří padných následků, které by 
pro mne z nepravdivě uvedených údajů vyplývaly. 

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

Finanční vypořádání dotace SPOD 2015 - vyúčtování dle rozpočtových položek 
Zdůvodnění žádosti o doplatek. 

Opavě 
V ............................................... .. 

1. 02. 2016 
dne ............................................. . 

/Í , / JL-'--
1n9. Radim Křupala 

primátor 

podpis žadatele 
(osoby pověřené zastupováním 

žadatele) 

1) Cislo bankovního účtu u CNB není v žádosti povinný údaj. Pro převod finančn ích prostředků však obec 
s rozšiřenou působností musí mít účet u ČNB zřízený, na jiný účet než ůéet u ČNB nebude dotace na 
činnosti vykonávané obcemi s rozšfřenou působností v oblasti sociá lně-právní ochrany dět í z kapitoly 
MPSV poskytnuta. 

2) Osobou pověřenou zastupováním žadatele při podáni žádosti 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 .Finanční 
vypořádáni dotace SPOD 2015 - vyúčtováni dle rozpočtových položek". 
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MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY 

Horní nám. 69, 746 26 Opava 
Odd. sociálně-právní ochrany dětí 11111111111111 111~ l~II IIJll!ílllllllíl li l!~ll~III IIIIII ~I 

MMOPX018CWBC 

VMdopiszn: 

Ze dne: 

Naše značka: MMOP 10828/2016 / 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

odbor ochrany práv dět i 

Vyfizuje: 

Pracoviště: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Datum: 

Mgr. Bc. Šárka Holowczaková 

Krnovská 71 

553756660 

553756747 

sa rka.holowzakova@opava-city.cz 

26.01.2016 

Zdůvodnění žádostí o doplatek na pokrytí výdajů na činností vykonávané obcí s rozšířenou 
působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 

V rámci finančnlho vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti soc iálně-právní ochrany dětí (ÚZ 
13011) žádáme tímto o doplatek na pokryti výdajů na činnosti vykonávané obci s rozšl řenou působností 
v této agendě v roce 2015 v celkové výši 66 698,03 Kč. 

K nárůstu celkových výdajů na rozdíl od předpokládaných celkových výdajů uvedených v žádosti na rok 
2015 došlo u osobnlch výdajů. Toto navýšeni souviselo se změnami, které se týkaly personálního obsazení 
oddělení sociálně-právnl ochrany dětí, a to v průběhu roku 2015. 

V roce 2015 byly hrazeny osobní výdaje pracovníků za období 12 měsíců, avšak předpokládané celkové 
osobní výdaje na pracovníky byly vyšší. Zvýšení osobních výdajů bylo zapF íčiněno navýšením dvou 
pracovních míst od července 2015, a to z pfedpokládaných 16,5 pracovn íka na 18,5 pracovníka hrazených 
z dotace OSPOD. Tito pracovníci byli do června 2015 hrazeni z projektu OPLZZ. K navýšení v roce 2015 
došlo také u podílu osobních výdajů na vedoucího odboru sociálních věcí z výše 0,5 na výši 0,54 pracovn ího 
úvazku v souladu s navýšením počtu zaměstnanců na oddělení sociálně-právní ochrany. 

V průběhu roku 2015 docházelo také k postupnému navyšováni platových stupňů, a to z důvodu dosažení 
vyšší praxe pracovníků Novým pracovníkům byl přiznán po tříměsíční zkušebn í době osobní příplatek. 
V listopadu 2015 došlo k navýšení osobních výdajů - zákonnému navýšeni platových ta rifů pracovn i ků o 
3%. 

Na rozdíl od žádosti na rok 2015 tak došlo k navýšeni osobnlch výdajů oproti odhadovaným výdajům celkem 
ve výši 146.170,00 Kč a úspoře ostatních výdajů oproti odhadovaným výdajům ce!kem ve výši 
79.4 71 ,97 Kč. 

Na činností sociálně-právní ochrany děti žádáme doplatit částku v celkové výši 66 698,03 Kč, 

když poskytnutá dotace na letošní rok ve výši 7.020.000,00 Kč nepokryla výdaje potřebné k zajištěni výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí. 

S pozdravem b 
I· 'l , 

Mgr. Judita Kachlová 
vedoucí odboru sociál ích věcí 

Kontaxtni údaje: tel.: +420 553 756111, fax: +420 553 756 141. e-mail:info@opava-city.cz,http://www.opava-cily.cz 
Úrední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavreno, ST: 8-11 12-17, CT: 8-11 12-14, PA: 8-11 12-14 
IČ:: 00300535, DIC: CZ00300535. č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú .. 19·1842619349/0800 (plíJmový) 





Ministerstvo práce a sociálních věci 
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2 
Odbor23 

Tabulka č. 2 Finanční vypořádání dotace $POD 2015. vyúčtování dle rozpočtových p oložc k 1J 

Kraj; Moravskoslezský kraj 

Obec: Statutární město Opava 

~Je 
Pollňky 

Kč Prostor pro poznámky• 
dle RS21 

1. Osobni vvdale celkem 6 766170 OD 

mzdové nákladv 5011 5 019048,00 

mzdové náklady 5021 75D,OO 

odvody na sociální nniištěn i 5031 1 256 015,50 

odvodv na zdravotní ooiištění 5032 452 155 50 

náhrady mzdv 5424 38 201 00 

2. Ostatní vvdale celkem 320 528 03 

Nákupy materiálu (uved/'e podrobn~ji jako následuj/cf 
oolotkvJ 513x 72 466,00 

ochranné pomůckv 5132 7 896 00 

knihv, tisk 5136 9 378,00 

nákuo kancelářského zalizení (židle, stoly) 5137 0,00 

kancelářské potl'ebv (tonery, papíry) 5139 55 192.00 

... 
Nákup vody, paliv, energie (uvedťe podrobnéjí jako 
následuiicí ooJotkvJ 515x 56 916 09 

pohonné hmotv e maziva 5156 56 916,09 

'" 
Nákup služeb (uvedťe podrobněji jako následující 
lpoložlwl 516x 105 739,94 

!DOšlovné 5161 0,00 

službv telekomunikaci 5162 25 944 52 

náiemné 5164 0,00 

školení a vzděláváni 5167 78 079,42 

službv 5169 1 716,00 

... 
Ostatní nákupy (uvedťe podrobněji J;iko následující 
ooložkvl 517x 70 863,00 

cestovné 5173 70 883,00 

Ostatní 519x 14 523,00 

věcné darv 5194 14 523,00 

Celkem 7 086 698,03 

Poskvtnutá dotace k 31.12.2015 7 020 000 00 
Doplatek (+) / Vralka H 66 698,03 

z toho vratka .:a.slaná do 31 . 12. 2015 0,00 

z toho vratka .:a.slaná po 31. 12. 2015 

1
' Vyúčtováni se vyhotovuje ve dvou originálech v případě, kdy obec podává žádost o doplatek do výše skutečných 
výdajů roku 2015. Jeden originál je zasílán kraji v rámci finančního vypořádání dotace za rok 2015, druhý ortginálje 
přílohou žádosti o doplatek do výše výdajů roku 2015, zasíl,mé na MPSV. 

2
' V případě potřeby doplnte řádky pro další realizované výdaje s uvedením položek rozpočtové skladby. 

Sestavil: Ing. Magda Hanolosová, Mgr. Bc. Šárkál~czak.ová Datum a podpis: 
Te!: +420553756223,+420553756660 ~ d · 
Mail: magda.handlosova@opava-city.cz, sarke.holowczakova@opava-cily.c~ ~ --Z ,tlf'\ / 

27.1 .2016 





Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Pofíčním právu 1 

128 01 Praha 2 

Odbor23 

Tabulka č. 3 Finanční vypořádáni dotace SPOD 2015 w vybrané ukazatele OSPOD 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Obec: Statutární město Opava 

Přehled pracovních úvazků v agendě SPOD 2015 

Měsíc• 
Výše úvazků čerpaná z prostředků 

dotace SPOD ÚZ 13011 ** SP VPP (ÚZ13010) 
XII. 2014 16,54 o 
I. 2015 16,54 o 
li. 2015 16,54 o 
Ill. 2015 16,54 o 
IV. 2015 16,54 o 
V.2015 16,54 o 
VI. 2015 15,54 o 
VII. 2015 18,54 o 
VIII. 2015 18,54 o 
IX. 2015 18,54 o 
X. 2015 18,54 o 
XI. 2015 18,54 o 
XII. 2015 18,54 o 

*Jestliže nebyly výdaje daného měsíce ve vyúčtováni dotace za rok 2015 zahrnuty, uveďte "nehrazeno". 
Bude se týkat případně měsíce XII. 2014 a (nebo) XII. 2015. 

**Uveďte výši všech úvazků zahrnutých v položce 5011 vyúčtování dotace za rok 2015 (tedy příp. 

včetně zahrnuté výše úvazku vedoucí oddělení a odboru). Není třeba zohledňovat a krá t it o běžné 
dočasné pracovní neschopnosti, OČR, neplacená volna apod. v měsíci. 

Sestavil: 

Datum a podpis: 
Ing. Magda Handlosová 

27.1.2016 4. 
<; /;' '-I ... ...._ 





Příjemce: .5ity-izt7111 
f'.N1 ...-H is TA- (, i>A- v 'Y 

Krai': MORAVSKOSLEZSKÝ 

Položka 

A 

B 

C 

Soul'.et 

Přehled yýdaiO - komentář k příloze č. 7A vvhláškV č. 367 /2015 Sb. 
Komentář k finančnímu vypořádání příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy SPOD) 

formou dotace ze státního rozpočtu krajOm, obcím s rozšířenou pdsobnostl, 
hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdOm 

Podpoložka Název Výdaje za sociální pracovníky celkem 

osobn1 výaaie (součtový úda1) 2 419 715 00 
platy a odmeny z dohoa socialrnch pracovrnkO vcetne veškerych dals1ch 

Al osobních nákladO 2 388 622 00 
A2 noskvtnuté cestovní nahrady 6 043 00 
A3 osobrn ochranně oracovnl orostledky 0 00 
A4 ockovaní o 00 
AS vzdělávám a suoervíze SP 25 050 00 

Drovoznl Wdaie csouetovv unai1 39 512 91 
81 telefonv. Internet, rv,,!:tovne, ostatní sco1e 4 257 08 
82 energie nájemné 000 
83 ,oravoz služebního automobilu 3 655 83 
B4 casove i1zdenkv 31600 00 

v ........ wdaie úelan 262 564 79 
Cl odborná literatura 2 3 10 00 
C2 kancelářske ootrebv a jiné kancelárske zařízeni 100 723 79 
C3 elektronika 139 580 00 
C4 1ine materialrn wbavern 14 631 00 
es tlumočnické a prekladatelské služby 0 00 
C6 DOňzenl nebo aktualizace softwarového vybavení 5 320,00 

ceroano z dotacn1ho tit~du celkem 2 721792.70 

Personalm situace ve vvvonu <indaln1 nf.ke v nrenesene n!icnbnostl ke dni 31.12.2014 31.12.2015 
Celkow součet úvazkO 
Počet SOdálních oracovníkO na oracovni smlouvu CPSl 
Počet sociálních oracovníkO na dohodu o orovedenf cráce íDPPl 
Počet sociálních pracovník6 na dohodu o oracovní činnosti (DPČl 

Slovní komentář (nepovinné): 

P říjemce (obec): . / 
Sestavil (iméno,příjmení, telefon):"& NA T'4lG11}~A / 5'53 

v 
v .. .. ...f.!1.Y§ ......... ... .. ............. ... dne .. .?'J: .. 1.: .. ~/~. 

6,81 
6 81 
O 00 

000 

'1'AG1STRÁT MISTA OPAVY 
\./n v .. / , d~r,r ~aci.ólníck věcí 

n p /'"ry t .:\.7~ 
··········;~~Ítk~··rp;s····"····/V 

6 81 
6 81 
0.00 
0,00 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

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

Váš dopis zn: 

C) p-\o-.. lo-l; 
,,, I 

f 1/lllll/lll~llllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ll!IIII 
MMOPX018J20U 

Ze dne: 

Naše značka: MMOP 16746/2016 / HIA 

Vyrizuje: Bc. Andrea Hlávková 

Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje 

Odbor financi 
Pracoviště: Horní náměstí 67 28. října 117 
Telefon: 553 756 302 Ostrava 
Fax: 553756141 702 18 
E-mail: andrea.hlavkova@opava-city.cz 

Datum: 08.02.2016 

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2015 

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., zasíláme v příloze požadované podklady: 

- příloha č. 1 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- příloha č. 2 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- příloha č. 3 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- příloha č. 4 k dopisu č. j. MSK 8472/2016 ze dne 19.01.2016 

- komentář k finančnímu vypořádání za rok 2015 

- žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě 
sociálně-právní ochrany děti v roce 2015 

- zdůvodnění žádosti o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností 
v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015. 

- tabulka č. 2 - finanční vypořádání dotace SPOD 2015 - vyúčtování dle rozpočtových položek 

- tabulka č. 3- finanční vypořádání dotace SPOD 2015 - vybrané ukazatele OSPOD 

- komentář k finančnímu vypořádání příspěvku na výkon sociální práce (s výj imkou SPOD) formou dotace ze 
státního rozpočtu 

Celkem bylo převedeno na účet kraje: 700.597,88 Kč. 

Nevyčerpané finanční prostředky byly dne 03. 02. 2015 převedeny na účet kraje 

č. 94-15826761/0710 u ČNB takto: 2.226,00 Kč pod VS 300535, specifický symbol 2157220151; 
4.289,00 Kč pod VS 300535; 158.875,58 Kč pod VS 89000900; 535.207,03 Kč pod VS 300535. 

Doplatek ve výši 0,27 Kč pod VS 300535 (příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD) byl 
převeden dne 05.02.2016. 

Kontaktní údaje: teL: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: ínfo@opava-cíty.cz, http://www.opava-cíty.cz 
Úředníhodíny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14. PA: 8-11 12-14 
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), Č,Ú,: 19-1842619349/0800 (příjmový) 



Požadavek na dofinancování: 

Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 - UZ 13011 - ,,Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí" je přiložena - dofinancováni je ve výši 66.698,03 Kč. 

V rámci finančního vypořádání žádáme o dofinancování dle výše uvedeného v celkové výši 66.698,03 Kč. 
Uvedenou částku poukažte na účet Statutárního města Opavy č. 94-16322821/0710 u ČNB. 

S pozdravem 

,1( ~ G-(; ' 
lL ,.><\ 1//;/ÍJ 

Ing. Miks1a , Dróssler 
vedoucí finá'.nčního a rozpočtového odboru 

,,otisk úředního razítka" 

Za správnost: Bc. Andrea Hlávková 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz 
Ůřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 
IČ: 00300535, Dič: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (prijmový) 
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