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Související dokumenty: 

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a                       
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710 
Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích SMO s účinností od 

9.5.2011 

Zásady pro určení výše minimálního nájemného nebytových prostor v majetku města Opavy 

s účinností od 1.7.2005 

Zásady převodu a nabytí nemovitostí s účinností od 16.4.2008 

Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví SMO pro případ jejich prodeje s účinností od 12.12.2011 

Zásady pro nájem pozemků ve vlastnictví SMO s účinností od 1.1.2011 

Zásady pro pronajímání městských bytů s účinností od 1.4.2012 

Zásady pro přidělování a pronajímání městských bytů pro osoby se zdravotním postižením s účinností 

od 1.4.2012 

Zásady pro přidělování a pronajímání městských bytů v tzv. domech pro seniory s účinností od 

1.4.2012 

Zásady pro přidělování a pronajímání městských bytů pro osoby sociálně znevýhodněné s účinností 

od 1.4.2012 

Zásady pro přidělování a pronajímání městských bytů tzv. startovacích bytů s účinností od 1.4.2012 

Smlouva o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách 

vykonávaných pro SMO ze dne 15.7.2009 

Pojistná smlouva č. 706-57747-18 o pojištění majetku podnikatelů ze dne 15.12.2011 

Pojistná smlouva č. 706-57593-15 o pojištění elektronických zařízení ze dne 15.12.2011 

Pojistná smlouva č. 706-56748-12 o pojištění odpovědnosti za škodu ze dne15.12.2011 

Rámcová pojistná smlouva č. 4075241012 o pojištění souboru vozidel ze dne15.12.2011 

Pojistná smlouva č. 706-57460-12 o pojištění stavebních a zemědělských strojů ze dne15.12.2011 
Pojistná smlouva pojištění hasičů SDH obcí (měst) pro případ úrazu č. 0000981083 ze dne 28.4.1999. 
Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění č. 1420547391 ze dne 30.6.2009 
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