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A. Příjmy
Příjmy městských částí (dále jen „MČ“) jsou tvořeny dvěma hlavními zdroji:
1. Podíl na daňových příjmech města
2. Vlastní příjmy.
ad 1) Podíl na daňových příjmech je stanoven tímto postupem:

a) MČ se podílí na daňových příjmech vyjmenovaných v § 4 odst. 1. zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vyjma písm. a) – výnos daně z nemovitostí
a písm. h) – daň z příjmů právnických osob placená obcí.

b) Výsledný rozpočet na podílech ze sdílených daní pro městské části na aktuální rok vychází
ze skutečně obdrženého výnosu těchto daní dle písm. a) města celkem v roce minus dva roky
od roku, na který se rozpočet připravuje a procentuálním podílem obyvatel MČ k celkovému počtu
obyvatel Opavy celkem:
1. PPOMČ = POMČ∑ / PO Opava ∑
(k 31. 12. minus dva roky od roku, na který se rozpočet připravuje)
Procentuální Podíl Obyvatel Městských Částí = Počet Obyvatel Městských Částí Celkem / Počtu
Obyvatel Opavy Celkem
2. PVSDMČ = PPOMČ x SVSDMO
(v roce minus dva roky od roku aktuální přípravy rozpočtu)
Podíl Výnosu Sdílených Daní Městských Částí = Procentuální Podíl Obyvatel Městské Části x
Skutečné Výnosy Sdílených Daní Města Opavy

c) Procentuální podíl pro všechny MČ z tohoto výnosu: 45%
RoMČ∑ = PVSDMČ x 0,45
Rozpočet Městských Částí Celkem = Podíl Výnosu Sdílených Daní Městských Částí x 0,45

d) Podíl jednotlivých MČ je stanoven dle počtu obyvatel a přepočtu celkového podílu na 1 obyvatele MČ
dle výpočtu:
1. PRo/1OMČ = RoMČ∑ / POMČ∑
Podíl Rozpočtu na 1 Obyvatele Městské Části = Rozpočet Městských Částí Celkem / Počet Obyvatel
Městských Částí Celkem
2. RoMČ = PRo/1OMČ x POMČ
Rozpočet Městské Části = Podíl Rozpočtu na jednoho Obyvatele Městské Části x Počet Obyvatel
Městské Části

e) Výsledný rozpočet jednotlivých MČ je stanoven „velikostním koeficientem“ dle počtu obyvatel MČ
následně (zaokrouhlen na celé tisíce Kč směrem dolů):

Počet obyvatel
MČ
0 - 340
341 - 500
501 - 1000
nad 1001

Velikostní
koeficient
MČ
1,55
1,35
1,09
0,91

VRoMČ = RoMČ x VKMČ
Výsledný Rozpočet Městské Části = Rozpočet Městské části x Velikostní Koeficient
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ad 2) Vlastní příjmy
Vlastní příjmy MČ jsou rozpočtovány dle skutečně zrealizovaných příjmů a jsou zapojovány
do upraveného rozpočtu městských částí během kalendářního roku na požádání rozpočtovými opatřeními.
Tyto příjmy dle místa vzniku (jednotlivých MČ) budou MČ použity ke krytí výdajů MČ.
Jedná se zejména o tyto příjmy:
− místní poplatky – dle aktuálního znění OZV o místním poplatku ze psů
− nájemné + příjmy za služby spojené s nájmy (u nemovitého majetku svěřeného dle přílohy č. 2
Statutu)
− peněžní dary a dotace určené MČ
− ostatní nahodilé příjmy související přímo s katastrálním územím MČ
− příjmy z prodeje movitého majetku.

B. Výdaje
1. Běžné výdaje
Na základě schválení návrhu rozpočtu města pro jednotlivé MČ zastupitelstvem města provádí MČ
rozpis výdajů dle platné rozpočtové skladby dle svých potřeb do jednoho měsíce po schválení
aktuálního rozpočtového roku.

2. Investiční výdaje
Investiční potřeby SMO včetně MČ zajišťuje, v souladu s organizačním řádem, odbor investic.
MČ
ve spolupráci s tímto odborem a investiční komisí RMO připravují požadavky na investice na svém území
z hlediska priorit a rozpočtového výhledu.

C. Finanční vypořádání
Podle vyúčtování hospodaření MČ za běžný rok (srovnání původního, případně upraveného rozpočtu se
skutečností) bude provedeno finanční vypořádání.
V případě kladného salda (úspora výdajů, překročení příjmů) bude toto saldo po schválení ZMO
k dispozici MČ v dalším kalendářním období.
V případě záporného salda (překročení výdajů) bude toto saldo odečteno z rozpočtu MČ příštího roku.

D. Fond rezerv a rozvoje (dále jen „FRR“)
Pro případ, že MČ v rámci přípravy víceletých akcí bude kumulovat finanční prostředky, může požádat
odbor finanční a rozpočtový Magistrátu města Opavy na základě usnesení zastupitelstva MČ o převod
těchto financí do Fondu rezerv a rozvoje, kde budou finanční prostředky uloženy pro použití v následujících
letech.
Pokud bude MČ hospodařit v záporném saldu a zároveň bude mít na FRR uloženy finance z hospodaření
minulých let, bude možné toto saldo vyrovnat použitím FRR.
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