
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 

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

l/llllli lllllllllll/111 11)1111111111111111111111 111111111111111111111 
MMOPX018KVOU 

Váš dopis zn: 

Ze dne: 

Naše značka: MMOP 18486/2016 / Hla 

Vyřizuje: Bc. Andrea Hlávková 

Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje 

Odbor fi nancí 

Pracoviště: Horní náměstí 67 

Telefon: 553 756 302 

Fax: 553 756 141 

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

Datum: 11.02.2016 

Státní závěrečný účet za rok 2015 

Ing. Pavel Neděla 

28. října 117 

Ostrava 

702 18 

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

Tabulka č. 1 b) 

Pfehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí pfijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od 
peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2015 

Tabulka č. 2a) 

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje 

Tabulka č. 2b) 

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje 

Tabulka č. 2c) 

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje 

Tabulka č. 2d) 

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje 

Tabulka č. 5 

Výdaje samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., 
o koncesních smlouvách a koncesním Yízení ..____ / 
S pozdravem:::{) ~ 

1ti~ 
Ing. Miroslav Dróssle 1 · 

vedoucí finančnlho a rozpočtového odboru 

,,otisk úředního razítka" 

Za správnost: Bc. Andrea Hlávková 

Kontakt~í údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141 , e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz 
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavreno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12·14 
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový} 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. lb) 

k dopisu č.j . MSK 5537/2016 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016 

Přehled úvěrll, pť.ijček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými 
svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2015 

(bez organizačních složek státu a státních fondťi) 

Výše úvěru 
Úroková 

Název obce Účel úvěru (v tis.Kč na dvě 
Poskytovatel úvěru Termin splatnosti sazba Zpfasob ručení 

desetinná místa) 
*) 

V O/o 

1 2 3 4 s 6 7 
prear1nancovan1 1nvesucni01 aKa 
spolufinancovaných dotacemi ze Československá 3M PRIBOR 

Ooava SR a EU 150 000,00 obchodní banka, a.s. 31.12.2016 + 0,15% žádné 

Obecce I ke m 150 000,00 

*) Vysvětlivky ke sloupci 3 

V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně v tisících na dvě desetinná místa 
Uvádí se výše úvěrů nebo pOjček nebo návratných finančních výpomocí přijatých výhradně ve sledovaném ~ tj. objem závazki'.'I (zpravidla víceletých) vyplývajících ze 
smluv uzavřených 
Příklad: 

a) obec uzavfela smlouvu v roce 2014 s max. výší úvěru 4 mil. Kč, v roce 2015 v rámci této smlouvy čerpala 2 mil. Kč=> v tabulce se neuvede žádný údaj, nebol' smlouva nebyla uzavřena 
v roce 2015, 
b) obec uzavřela smlouvu v roce 2015 s max. výší úvěru 4 mil. Kč a v témle roce čerpalij,i! mil. Kč=> ve sloupci 3 bude uveden údaj 4 m11. Kč, ti nasmlouvaná výše úvěru 
v roce 2015. - --

Do jednoho řádku se vyplňují údaje pouze za jednu úvěrovou smlouvu 

Vypracoval: Ing. Lenka Grigarov~ 6 343 

O"""' ' "'""°' ,_,, ""'"'' t ,,-··~ 
Schválil: Ing. Miroslav Drossler 
Oméoo a příjmení, telefon, podpis} 553 756 300 

Datum: 10.02.2016 Razítko obce: 
::. ~", JiitAOie4 ~6'10 „AV,: 

"'dbur ffmrnlaí I rozpočtový 
Horní ndm. 69 

746 26 
10 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2a) 
k dopisu č.j. MSK 5537/2016 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016 

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkťtm obcí z rozpočtu kraje 

Dotační titul Výše transferO schválených 
(číslo účelového znaku včetně jeho názvu) zastupitelstvem k 31. prosinci 2015 *) 

1 
00133 - podpora orqanizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B 
00201 - prezentace regi. potravin - "Festival minipivovan'.l aneb za chutí Slezska" 
00201 - festival "58. Bezručova Opava 2015" 
00201 - festival "19. ročník festivalu DALŠI BŘEHY" 
00211 - zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
00313 · rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko 
00320 - odstranění následkt'.l závadného stavu - Havárie slepého ramene Jaktarky 
00327 - podpora hospodaření v lesích 
00334 -J)_rOiekt "Bádáme, učíme se a pracujemem na školní zahradě" - ZŠ Šrámkova 
00344 - spolufinancování uznatelných náklad(! na provoz - Slezské divadlo Opava 
00345 - zabezpečení výkonu regionálních knihoven - Knihovna P.Bezruče v Opavě 
00674 - podpora turistických informačních center v MSK pro rok 2014 
00675 - podoora turistických informačních center v MSK pro rok 2015 
13305 - financovan1 vydaj(l souvisej1c1ch s poskytovamm zakladmch druha a forem 
sociálních služeb - Seniorcentrum Opava 
14004 - zabezoečení akceschopnosti jednotky SDH 
14004 · zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 

Obeccelkem 

*) Vysvětlivky ke sloupci 2 

Uvede se výše transfer1l v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2015. 
**) Vysvětlivky ke sloupci 3 

2 

O 00 
20 00 

350 00 
150,00 
50,00 

415 00 
181 32 

O 00 
73 20 

838 00 
0,00 
O 00 

25 00 

292 00 
33,40 

120,00 

2 547,92 

(v tis. Kč na dvě desetinná místa} . 
Vyše skutečně poskytnutých 
transferO k 31. prosinci 2015 **) 

3 

81,00 
20 00 

350,00 
150 00 

50,00 
415 00 
181,32 
207 84 
73,20 

838 00 
1 795 00 

10 07 
25,00 

292 00 
33 40 

120,00 

4641,83 

Uvede se výše transfer1l v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet obce, t;j. výše transfen'l, která byla obcí přijata a zaúčtována do příjma v roce 2015 na položce 4122 
Neinvestiční přijaté transfery od krajfl. 

V případě, že v prGběhu roku 2015 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 poskytnutí dotace na projekt v roce 2014 a obec přijala dotaci až v roce 2015, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, 
kterou v roce 2015 kraj poukázál na účet obce, 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2b) 
k dopisu č.j. MSK 5537/2016 

vyplněnou tabulku doručit nejpoiději do 19. 2. 2016 

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkňm obcí z rozpočtu kraje 

Dotační titul Výše transfer!l schválených 
(číslo účelového znaku včetně jeho názvu) zastupitelstvem k 31. prosinci 2015 *) 

1 2 
negativní 

Obecc e I ke m 

*) Vysvětlivky ke sloupci 2 

Uvede se výše transferél v tis. Kč na dvě desetinná místa, o jejichž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v roce 2015. 
**) Vysvětlivky ke sloupci 3 

(v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Výše skutečně poskytnutých 
transfer!l k 31. prosinci 2015 **) 

3 

0,00 0,00 

Uvede se výše transferfi v tis. Kč na dvě desetinná místa, která byla poukázána z účtu kraje na účet obce, tj. výše transferél, která byla obcí přijata a zaúčtována do příjmu v roce 2015 na položce 4222 • 
Investiční přijaté transfery od krajél. 

V případě, že v prfiběhu roku 2015 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 poskytnutí dotace na projekt v roce 2014 a obec přijala dotaci až v roce 2015, pak ve sloupci 2 nebude uveden žádný údaj a ve sloupci 3 bude uvedena výše dotace, 
kterou v roce 2015 kraj poukázá I na účet obce, 

b) pokud obec realizovala projekt v roce 2015 z vlastních zdrojél a dotaci na projekt obdrží až v roce 2016, pak tyto zdroje ve sloupci 3 nebudou uvedeny, jelikož dotace nebyla ve sledovaném roce obcí 

pfija~ / -----;5~ 
Vypracoval: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 /Í: 
Uméno a příjmení, telefon, podpis) _/jCi~c.,<---, 

Schválil: Ing. Miroslav Drossler, 553 756 300 
Uméno a příjmení, telefon, podpis) 

Datum: 10.02.2016 
Razítko obce: 

ť/ťťfUfAQitl ~illl Hl.i/i~ 
odbor ffnanlcí , rozpočtový 

Horní n6m. 69 
746 26 

10 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2c) 
k dopisu č.j. MSK 5537/2016 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016 

Poskytnuté neinvestiční pfljčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje 

Příjemce 

1 
negativní 

Obecce I ke m 

Vypracoval: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302, 
(jméno a příjmení, telefon, podpis) ./'J._ . 

/fCtú<--1. 

Výše schválené Skutečnost 
pOjčky nebo NFV k 31. prosinci 2015 

2 3 

0,00 

. 01n<(L/' 
/ Schválil: Ing. Miroslav Dróssler, 553 756 300 

(jméno a příjmení, telefon, podpis) 

0,00 

Datum: 10.02.2016 
Razítko obce: 

(v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Účel požití 

3 

0,00 

tf•·iurAoal tJhre HAvi 
~dhor ffnC111čaí I rozpočtový 

Horní ndm. 69 
746 26 

10 



Obec: Statutární město Opava 

Tabulka č. 2d) 
k dopisu č.j. MSK 5537/2016 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016 

Poskytnuté investiční pQjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje 

Příjemce 

1 
neaativní 

Obecc elkem 

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

/ . 
·' ' ' ťél44._ 

I 

Výše schválené Skutečnost 
plljčky nebo NFV k 31. prosinci 2015 

2 

0,00 

- - / 

Schválil: Ing. Miroslav Drossler, 553 756 300 
(jméno a příjmení, telefon, podpis) 

3 

0,00 

Datum: 10.02.2016 
Razítko obce: 

(v tis. Kč na dvě desetinná místa_}_ 

Účel požití 

3 

0,00 

ttAnn4cBC ,~ti,,,, ewt:1/t„ 
,

1dhor flna71cqf I rozpočtový 
Horní ndm. 69 

746 26 
10 



Tabulka č. 5 
k dopisu č.j. MSK 5537/2016 

vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19. 2. 2016 

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

Název územního samosprávného celku: Statutární město Opava 
(v tis. Kč na dvě desetinná místa) 

Identifikace smlouvy*) 
Datum začátku Datum Rozpočet v roce 2015 

Skutečnost /předmět smlouvy, koncesionář, celkový ukončeni 
závazek po dobu trvání smlouvy/ smlouvy 

smlouvy Schválený po změnách do 31. 12. 2015 

1 2 3 4 s 
neaativní 

Celkem 0,00 0,00 o,oo 

Vysvětlivky: 

Vyplňují obce, které uzavřely koncesní smlouvu v roce 2015 a realizace této smlouvy v daném roce probíhala. Rovněž tabulku vyplňují 
ty obce, které koncesní smlouvu uzavřely před rokem 2015, zpracovávaly tuto tabulku již v rámci SZÚ v minulých letech a realizace 
této smlouvy probíhala i v roce 2015 
*) Do sloupce "Identifikace smlouvy" obec uvede: 

• předmět smlouvy (např. Vodohospodářství, Smlouva na dodávku tepelné energie, Smlouva o nájmu a provozování vodovodil a kanalizací) 
- jméno koncesionáře, 
• výše celého závazku po dobu trvání smlouvy (pokud .... ~""uu,Y "~'..l.ť2: 

Údaje ve sloupci 3, 4 a 5 se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa 1úl,~ 
Sestavil: Bc. Andrea Hlávková, 553 756 302 1 
(jméno a příjmení, telefon, podpis) ' .. /Íf. r; -.. 

,· l.á<---t 

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

Datum: 10.02.2016 
(razítko) 

:;.'fl '?Ulic"' tJtťl't e.l~i/.~,-. 
~dbor ftmmccí I rozpoctový 

Horní lióm. 69 
746 26 

10 


