
Pllloha č. 6 Plněni finančnlho plánu {k Zásad,lm vztahů orgénú SMO k pftspěvkovým organizaclm) 

STATUTÁRNÍ MÉSTO OPAVA 

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 

Městské lesy Opava, Skřipov 110,747 45 Skřipov 

příspěvkové organizace IČ : 00849669 

fĚSTSKÉ LESY OPAVA 
Osoba pověřená RMO dočasným řízením Ing.Petra Schwallerová 1\ ~~~VP-''}. rp~~~ ~~qSQ 
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Kontakt: 734172921 tel. - :i,' ".: '· ~ .. -;~\903 
tel„ fa.x • ~ . ( -~·"' "J9669 1Co· OCb·' ' J , .1.Nv 

Zpracoval: Pavlína Lenartová · 
Kontakt: 73016742? 

Vedoucí zřizovacího odboru : 



. 
Plnění finančního plánu za rok 2015 
Název a adresa organizace: \lěstski.i les) Opava 

NÁKLADY 
Hlavni činnost Doplň. 

Zapojeni Skutečnost k 
Doplň. 

Činnost 

(v případě nedostatku řádků přidejte) 
Zmt.'ny FP Přesuny v 

výnos,) mimo 
Upravený FP Slaatdnost Skutečnost k činnost plán 

slwtelnost Plán2015 
zřizovatelem rámci FP 20xx 31.12.2015 plánu(%) 

upravenému FP 2015 
FP (16mo) 2015 

(v lis. Kč na 2 desetinná místa) sl.I sl.2 sl.3 sl.4 sl.S sl.6 

' pot i-tha 111.,te rialu (SOi) 2 2lMl,()(I 15.1.l.!16 69,72°10 

v tom - no1raviny #DIV/O! 

- prádlo, oděv, obuv # DIV/O! 

- knihy, učební pomůcky # DIV/O! 

• sootfeba materiálů ostatní #DIV/O! 

- ostatní # DIV/O! 

""ipoth:bJ t:ru· • ci1.· (5-02 ) 120.CHI SJJ2 .u,..0•10 

# DIV/O! 

- ÚT a ohtev vody #DIV/O! 

- spo!feba plvnu #DIV/O! 

- spolteba el. energie #DIV/O! 

- oohonné hmoty a maziva #DIV/O! 

- ostacni #DIV/O! 

Opran "ud rio,•na (511 ) 490,00 1"4,62 35,6.a•,o 

Ct,tO'lll" (512) 130,(H) 111,90 H6,08°'o 

\ ~d• i• n• rtpr1·11·nra<i (SIJ) 1:\.00 

O,,tatm •htib\ .-tli.trn z toho: (S18) 8000,00 7 934,04 99,JH•io 

\ tom· !<i.luib\ , .. lc ~ a Jme „ 900,00 „ 834.0-I 99,170/o 

rli1c,- •J, O\atth I IQ.Oú 100.0v HIO.CHl01o 

- nájemné #DIV/O! 

- korlzult , oorad a právní #DIV/O! 

- školení a vzdělávání #DIV/O! 

- nákup služeb ostatní #DIV/O! 

- programové vybavení (DDNM) #DIV/O! 

- výměna písku - otevřené zahrady #DIV/O! 

• jn1emet IIJ)JV/0! 

- správa sítě #DIV/O! 

- uclcl.dolace-plaváni #DIV/O! 

- nákup slul.-person.,nudy,účto #DIV/O! 

- ostnmí #DIV/O! 

\lzdo, e n•IJad) (plm OPPl-')(521) 4 950.00 J k96,46 .,s ,~2°/. 

\ tom • r 1dl~ /alTh:. l.nanl..'Ů 4 '150.110 ~ R96.4h 78,72°,o 

- platy, OPPP (zam.-z.ahrady, hřiště) # DIV/O! 

/ ,.t!.onn• pojištéru ( ,11ra, ,.: (5H) I 690.00 I llil.12 "5,810/o 

Jiné sociální pojištěni (525) # DIV/O! 

Zál.. soc. 11111Jad) «11.em z toho: (52~) 150.00 112.-18 ?4.9C)010 

phdi'I do ~KSP 38,96 

1dr.prohl~7JiHKlnl ,h, no,anl 73.52 

line ,odalm nálJad, (528) J U,00 IJ,11 43."0% 

l)anó a poph11k, (:\JR) 15.00 10.51 -io.u, 01. 

O,tatru na!Jad, (~4.~ ".549) 115.00 !llj,50 7 6 .96°10 

Odpis) dlouhodolwho majttl,11 (5:\1 ) 595,00 S9J,49 99,159/o 

Orobn) dlouhodob, ma jtl t l. (558) 100,tM) 

Finanční nál<lady (561) # DIV/O! 

v tom · bankovní noolatky #DIV/O! 

- Poiillěni (majetku, úrazové) # DIV/O! 

• ostatní #DIV/O! 

,....__.,..."" .................. lAAAIIM 1511113.AI 

Ostabů polu.Zky v& neuvedené z toho: #DIV/O! 

,potřeba o,r.ne, kl.dodó, •'- (503) S.00 3.24 6-1.811% 

,mfoa ,1.- u tá..,oh (508) 424.98 

dwi , ilninu (:\3 1) 17,00 l !',73 92,SJ~,. 

,fai"• l nt-nw, ito..,ci ( 5.32) 111.00 9.2" n .•o•. 

Í H •rb;t r c.·t en) 11.1 pt'\tebm t i1tno~1 ( 555 ) 1000,()() (,8~;; 6!1"7.50% 

čerpám rc·, en ~' na Pt~tť'bm řínoo\t ( 5~$ ) 5950,00 -5111~},46 91.<M~• 

Cellrm,-....a.dh--..i.ů -4918.00 668.BO #DIV/O! 
# DIV/O! 

#DIV/O! 

ůtELOYÝ PiUSP t VEK LV #DIV/O! 

NAKLADY CELKEM 13682.00 16472.21 #DIV/O! 

Donlňková činnoat nenf olánovaná oddBenl od činnosti hlavní. 



Plnění finančního plánu za rok 2015 
Název a adresa organizace: \lčstsl..é les} Opa,a 

Hlavni llnnost 

Doplň. 
Doplň. 

ZmanyFP Ptcsuny v 
Zapojeni 

Upm,cnýFP Skutečnost k llnnost plán 
Činnost 

P1in 2015 výnosů mimo Skutttnost 31.ll.2015 
Sl:ulcčnost k 

upravenému FP sl.-uttt'nost 
ziiznvalclem r.imci FP 2015 plánu (%) 2015 

FP (100%) 2015 

(v Us. Kl na 2 deseUnná mim) sl.I sl.2 sl.3 sl.4 sl.S sl.6 
(~Utni ph 1m, 7 , 1a.~tn1 4,,'l 11n ,t'ool t:1 t uhn 

\.\ nos\. 1,a. dn\l 11 <~Kl 00 tJ HJ4.4ll I 1q 

\ 3 • .zoo.o l 106.8:' U.53 

' rn ' 
,. !00.00 J~.l.02 1.,, 

\ \Ol>'.\ /A \,lOo OJ '-fnlln ... \ ltl.lMI 4H.42 1,61 

\\'n '"'\ ~I IOQOO ·a.oo 0.7H 

"' ., 1u..-..:h 100.00 "' .C 1 .-l0 2.47 

'\lu/ll\ , m,,11,,1 u-popl.11.._ow h,"' 1,~1.00 16-1,;a 1,6~ 

\'~nO!\ z ml(niu <not "60.00 473.4' l.lU 

,·"nu .. , 1 ni(mu honebnkh pr,1.1:'mlú 34,44 

11 ,,nos, l_()} #1)1\ •O! 

l rol, 1011,00 ;'"'.74 11 .'8 

\ , " " " l r~l\l:.1nrho Ol)l l\ 1 l ~.00 1; ,ss l ,!lt. 

l lt t atm ni " ' .. t l 

( h• tlr I JH •J''" ~1· _,, ', 1,!r ·lil , , lL l OJ~jQ I", j 

Dotace tádo<t tx>dána , roce 2013 I 427.07 #Dl\'/0! 

Ooucc lidost nod.úu "roce 2014 207,84 #Ol \ '/0! 

Dotace lidost podána v'°"' 201 s 200,0() 413,48 2,07 

'ht .,,n· ·1m · , 11·1 ,[1, ,1 I~, I <2( 00 <14 11 

\ }nO!i} i ,,t-ollt n~C'h pohledhc-1,-E\t 3~.oo 36,71 1,0 

t>outlt l imhlkufho fondu do V\no,,i 490,00 296,4S u.1>9 

Sn1i ln\t'$,,. Í. · Pt'\)~l.odph.Plla Hnb\l\1 191,55 

VÝNOSY CELKEM 13 830,00 18 506,19 #DIV/O! 

fDavnl činnost Doplň. 

Zapojeni Skutečnost k 
Doplň. 

Činnosl 

NÁKLADY Zrněny FP Pfesunyv Upravený FP Sl:ulcčnost k činnost plán 
Plin 2015 výnosů mimo Skulečnosl 31.12.2015 upm,cnému FP skull'Čoosl 

zfu:ovatclcm rámci FP 2015 pi.inu (%) 2015 
FP (100%) 2015 

13 682,00 16 4n,22 i,20 

ROZDÍL 
Hlavni činnost Doplň. 

Skutečnost k 
Doplň. 

Člnnosl 
Zrněny FP Přesuny v 

Z.pojeni 
Upr.M:ný FP Skutclnost k činnost pl,n 

(náklady minus výnosy) Plán 2015 výnosů mimo Slwtelnost 31.12.2015 upnvenému FP skutm,ost 
ztizovatelcm rámci FP 2015 plánu (0.) 2015 

Příspěvek na provoz v hlavní 
FP (100%) 2015 

činnosti - 148,00 -2 033,97 
LJ,74 

Plán HV Skutečný 

Dophiko, ~ i'ínno,t nrni pl,mo, ana ocltlr lt'nf od činno, ti hla, n t. HV 

Ho, po<l.ihk~ , ~, ledek jť -.~ní O\ lí\11(·11 11111, , e narn h~ I~ dodalt'éné priman~ dotaťe, let 201J u 20 I~., c imJ " ' j ií , planu. n t po<1lal11 

HV 2 OJJ,97 ti, jiJ nťmohl h) 1, uťťlllÍťl\t ,ice ,miťn, jelil.01 h~ c hom \ť , daoo,ťm pfonnnt po uprn„íd1 o polo,k~ . l.lťrť dat"w,) 1Hklad ,niiuj1 a ,,~,uj1. 

do,rnli do ,tni" . 
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