ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU
MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2011

Rada města Kopřivnice

Zápis o provedení a výsledku inventarizace majetku města Kopřivnice
za rok 2011
Inventarizace majetku města Kopřivnice proběhla k datu 31.12.2011 v souladu s
„Příkazem + plánem k provedení inventarizace“, které schválil starosta města
Kopřivnice.
Fyzické a dokladové inventury majetku města probíhaly na jednotlivých organizačních
složkách, odborech a ostatních místech, kde se nachází majetek města v době od
07.12.2011 – 31.01.2012.
Inventarizační práce řídila a kontrolovala ústřední inventarizační komise (dále jen „ÚIK),
která byla jmenovaná Radou města Kopřivnice.
Vlastní inventury prováděly dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“) navržené na
jednotlivých útvarech a následně schválené předsedou ÚIK. Návrhy složení těchto
komisí byly písemně oznámeny ve stanoveném termínu odboru financí v souladu se
schváleným harmonogramem úkolů.
Za účelem správného postupu při inventurách zorganizoval odbor financí instruktáže
DIK a vypracoval písemně pracovní pomůcku pro provedení inventur. Všichni členové
DIK písemně potvrdili proškolení o způsobu provedení jednotlivých inventur.
Inventurní soupisy u dlouhodobého majetku byly vyhotoveny odborem financí.
Odpovědné osoby je převzaly ve dvojím vyhotovení a po provedení fyzické nebo
dokladové inventury vrátily zpět na odbor financí k dalšímu zpracování. U ostatních
druhů majetku podléhajících inventarizaci (např. materiálových zásob, zboží, atd.) byly
vyhotoveny úplné soupisy na příslušných odborech a útvarech DIK. Na jednotlivých
odborech a útvarech byly vyhotoveny zápisy o provedení inventury včetně uvedení data
provedení fyzické nebo dokladové inventury, kde měli členové DIK uvádět případné
zjištěné rozdíly, nevyužitý majetek a návrhy na likvidaci.
Poznatky zjištěné inventarizací:
1. Odbor majetku města se vyjádřil následně k vybraným budovám a stavbám:

INVENTÁRNÍ
ČÍSLO
211039010032

MAJETEK
Veřejné WC na parcele č.
1931

211039010035

Budova č.p. 407

211039010053

Sklad na parc. st. 2106/3

211028030572

Dům Záhumenní 572

211039010034

Kaple Mniší

KOMENTÁŘ
Objekt je dlouhodobě mimo provoz, v havarijním
stavu odpojen od přívodů energií, určen k demolici,
která bude provedena v rámci realizace I. etapy
rekonstrukce ul. Štefánikova
Bývalý Dům dětí a mládeže na ulici Sokolovská je
dlouhodobě mimo provoz, v havarijním stavu
(hydroizolace suterénu, veškeré rozvody,
konstrukce střechy, otvorové výplně, atd.),
nevyužíván. Ze strany OMM jsou odstraňovány
pouze stavy hrozící dalším znehodnocením objektu
– střešní krytina a klempířské prvky.
Objekt a pozemek není využit městem, pronajat
fyzické osobě. Jedná se o zbytný majetek
Objekt je dlouhodobě nevyužíván, v havarijním
stavu odpojen od přívodů energií, určen k demolici.
Jedná se o zbytný majetek města
Havarijní stav střešní konstrukce. Zpracována PD
opravy
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211039010041

Garáž OM p.č. 58

211039010046

Garáž Česká p.č. 534/5

211039010047

Garáž Česká p.č. 534/6

211039010048

Garáž Česká p.č. 534/7

211039010049

Garáž Česká p.č. 534/8

211039010050

Garáž Česká p.č. 534/9

211003906002

Budova č.p. 414 – sklen.

212039090008

Přístřešek ČD zast. Kopřivnice

211016000004

MŠ Mniší

211016000008

Budova loutková scéna

211016000009
211016000012

Budova Lašské muzeum
Klub volejbalový

211039000001

Budova krytý bazén Kopřivnice

212014000004

Skleník – atrium ZŠ 17.
listopadu

211002360001

Hájenka

211014000023
211014000004

MŠ Krátká
ZŠ Náměstí

211014000005

ZŠ Obr. Míru Dr. Horákové

211014000016

ZŠ Alšova

211014000012

ZŠ Lubina

Zbytný majetek, který ponese pouze náklady na
běžnou a záchovnou údržbu
Zbytný majetek, který ponese pouze náklady na
běžnou a záchovnou údržbu
Zbytný majetek, který ponese pouze náklady na
běžnou a záchovnou údržbu
Zbytný majetek, který ponese pouze náklady na
běžnou a záchovnou údržbu
Zbytný majetek, který ponese pouze náklady na
běžnou a záchovnou údržbu
Zbytný majetek, který ponese pouze náklady na
běžnou a záchovnou údržbu
Zbytný majetek, který ponese pouze náklady na
běžnou a záchovnou údržbu
Zbytný majetek – nutno jednat o převodu na ČD,
havarijní stav následkem vandalismu
V roce 2011 provedena částečná rekonstrukce a
nástavba MŠ
Objekt je dlouhodobě v havarijním stavu
(hydroizolace suterénu, veškeré rozvody, sociální
zařízení, konstrukce střechy, otvorové výplně, atd.).
Ze strany OMM jsou odstraňovány pouze stavy
hrozící dalším znehodnocením objektu – střešní
krytina a klempířské prvky a opravy umožňující
alespoň omezený provoz objektu
Objekt prošel komplexní rekonstrukcí
Objekt je technicky i morálně značně zastaralý,
možnosti rekonstrukce objektu jsou vzhledem k jeho
technickému provedení omezeny.
Havarijní stav cirkulačních rozvodů vody, hrozí
riziko narušení provozu při zhoršení technického
stavu rozvodů. V rozpočtu ORM pro rok 2012
obsaženy finanční prostředky na studii celkové
rekonstrukce objektu
Skleník není základní školou využíván, v případě
nutnosti opravy některé z jeho části je nutno
uvažovat o jeho likvidaci
Nutnost zajištění oprav střechy, sociálních zařízení,
vytápění, jímky splaškových vod, přívod vody –
řešeno dlouhodobým pronájemem Radě dětí a
mládeže Moravskoslezského kraje
V roce 2011 prošel objekt celkovou rekonstrukcí
Objekt je dlouhodobě z převážné části dlouhodobě
nevyužíván a je v havarijním stavu (hydroizolace
suterénu, veškeré rozvody, sociální zařízení,
konstrukce střechy, otvorové výplně, atd.). Ze strany
OMM jsou odstraňovány pouze stavy hrozící dalším
znehodnocením objektu – střešní krytina a
klempířské prvky. V současné době je ze strany
ORM připravována projektová dokumentace
částečné rekonstrukce objektu.
V roce 2011 objekt částečně rekonstruován –
učebny, komplexní rekonstrukce venkovního
sportovního areálu
V roce 2010 provedena celková revitalizace
obvodového pláště objektu
V roce 2007 provedena celková revitalizace
obvodového pláště objektu
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211014000029

ZŠ ul. 17. listopadu

211014000013

ZŠ Mniší

211039010028

Č.p. 117, Štefánikova

211019000001

Zbrojnice požární Kopřivnice

211026340001

Budova bývalého závodního
klubu

211039390301

Hala tenisová + výměník

211039390404

Budova zimní stadion 540

211039390501

Tribuna + soc zařízení – letní
stadion

211039010021

Budova koupaliště č.p. 49

211039010022

Stavba úpravna vody

212039150009

Koupaliště

211077770001

Budova radnice č.p. 1163

V roce 2010 provedena celková revitalizace
obvodového pláště objektu
V současné době probíhá komplexní rekonstrukce a
nástavba objektu
II. suterén objektu dlouhodobě nevyužíván –
havarijní stav stropní konstrukce, nefunkčnost
hydroizolací – masivní vlhkost
V současné době probíhá komplexní rekonstrukce a
nástavba objektu
Objekt je dlouhodobě v havarijním stavu
(hydroizolace suterénu, veškeré rozvody, sociální
zařízení, otvorové výplně, atd.). Ze strany OMM
jsou odstraňovány pouze stavy hrozící dalším
znehodnocením objektu a správa spočívající zj.
v temperování objektu v zimním období
Konstrukce haly z technického hlediska vykazuje
vady v opláštění. Z energetického hlediska je
skladba konstrukce naprosto nevyhovující
Havarijní stav střešních plášťů, u střešní krytiny
obloukové střechy hrozí stržení segmentů vlivem
povětrnostních podmínek – úraz, poškození majetku
třetích osob
Havarijní stav střešního pláště značně omezující
provoz v letních měsících, celková technická a
morální zastaralost
Havarijní stav střešního pláště - dochází
k opakovanému poškozování prostor v I. N.P.
Značná technologická zastaralost, opotřebovanost,
veškeré zařízení je dalece za hranicí životnosti.
Problematické zajišťování náhradních dílů pro
zajišťování oprav
Značná morální a technická zastaralost, havarijní
stav rozvodů bazénových vod, nulová estetická
úroveň
Technický stav střešního pláště hrozí v dohledné
době havárií, celkově budova z energetického
hlediska naprosto nevyhovující – vhodné provedení
zateplení obvodového pláště včetně střešních ploch

V rámci inventury provedené na ubytovně Pod Červeným kamenem byly u drobného
majetku (pouze operativní evidence) zjištěny ztráty nádobí, příborů, talířů a jiného
drobného majetku. Jedná se o ztráty přiměřené v rámci ubytovacího zařízení. Majetek
byl vyřazen z evidence.
2. Odbor životního prostředí uvedl, že movitý majetek umístěný na
kompostárně není již využíván. Doporučuje jej odprodat.
3. Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu:
Nevyužitý majetek
Byl zjištěn nevyužitý majetek – jedná se o dary z partnerských měst - sošky, obrázky,
medaile apod. (ilustrační foto v příloze zprávy).
Komise doporučuje vystavit některé z těchto darů ve vhodných prostorách MÚ
(zasedací místnosti rady, vestibul apod.). Nyní jsou zabalené v krabici ve skladu.
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Dále se jedná o maketu závodu Tatra - 281616040035. V současné době umístěna
v bývalé ZŠ náměstí. Doporučuje se zvážit jiné umístění makety nebo její likvidaci.
Návrh na likvidaci
032100010001 až 032100010007 - 7 konvektorů elektrických CH2 (umístěno v Centru
Racek).
Konvektory již byly několikrát opravovány a umístěny ve vlhkém prostředí. Jsou proto
pro vytápění nevhodné.
Deska pamětní hliníková 281616040032, 281616040033, 281616040034 (2 tabulky se
nacházejí na budovách muzeí a jedna v expozici Emila a Dany Zátopkových). Tabulky
se doporučuje vyřadit z evidence vzhledem k tomu, že uplynula doba povinné
udržitelnosti majetku pořízeného z dotace.
Poškozený majetek
- 221616040024 - sousoší Malí čtenáři (u ZŠ a MŠ ul. 17. listopadu)
Je poškozený roh knihy, kterou drží jeden z chlapců.
- 221616040017 - plastika Leningrad
Je počmáraný a posprejovaný podstavec plastiky Leningrad.
- 321616040004-5 - sochy P. Marie a sv. Jana (součásti kříže ve Vlčovicích)
Malý „čmáranec“ zeleným sprejem (na podstavci kříže - na postavě).
- 221616040030 - kříž centrální na městském hřbitově
Poškozený podstavec kříže povětrnostními vlivy.
- 212016230001 – rozcestník parnerských města (před budovou MÚ)
Při kontrole bylo zjištěno poškození informačních tabulí povětrnostními vlivy (nálepky
s texty se “zvlnily“).
4. Oddělení vnitřní správy
Hmotný dlouhodobý majetek využívaný útvary městského úřadu Kopřivnice se z větší
míry nachází v objektu radnice města Kopřivnice.
Fyzická kontrola proběhla prostřednictvím čtečky čárových kódů inventárních čísel ve
všech umístěních, ve kterých se nachází sledovaný majetek.
Majetek, který se nenacházel v uváděných lokalitách byl dohledán a jeho umístění
opraveno v podsystému evidence majetku. Nevyužívaný majetek bude v průběhu 1. ¼
soustředěn na jedno místo a bude rozhodnuto o jeho dalším užívání popřípadě jeho
likvidaci.
Kontrola stavu hmotného majetku prokázala některé nedostatky. Stále chybí obnovit
kancelářský nábytek na některých pracovištích městského úřadu. Jedná se hlavně o
kanceláře odborů majetku a rozvoje města, kde se nachází nábytek starý 30 i více let a
zcela nevyhovuje prakticky i morálně.
5. Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o., která má pronajatý majetek
v kulturním domě v Kopřivnici upozornila:
- na špatný stav čalounění žídlí – společnost uvedla, že židle jsou v katastrofickém
stavu, nepoužitelné již od roku 2009. Nahrazují je jinými židlemi, které nejsou určeny do
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prostoru Pomněnka a nejdout zasunout ke stolu. Často se používají na hlavním sále,
takže je nutné je neustále stěhovat.
- na špatný stav praktikablů inv.č. 1606086700 – praskají, propadají se. Inventarizační
komise upozornila na velké nebezpečí těžkého úrazu učinkujících.
Uvedené poškozené předměty posoudily pracovnice oddělení školství, kultury a
cestovního ruchu a budou navrhovat opravu z rozpočtu města.
- na špatný stav vchodových dveří do kulturního domu – prorezavělý rám dveří –
nebezpečí úrazu při pádu.
Dle sdělení odboru majetku města došlo po prošetření k opravě dveří z prostředků
města.
6. Městský dechový orchestr Kopřivnice,
který má vypůjčený majetek města, navrhl k likvidaci již zastaralou tiskárnu HP inv.č.
281616340005, síťovou kartu inv.č. 163400490001 a stojan na saxofon inv.č.
163490040001.
V rámci nejbližších likvidací majetku města bude projednáno.
7. Tenisový klub Kopřivnice,
který má vypůjčený majetek, navrhl k likvidaci mlýnek na antuku – dle sdělení se
používá pouze mletá antuka.
V rámci nejbližších likvidací majetku města bude projednáno.
8. Městská policie Kopřivnice
zjistila nevyužitý majetek – soubor dopravního značení Měření rychlosti radarem,
soubor dopravního značení Konec měření rychlosti a dopravní značku ve vztahu ke
změně zákona č. 361/2000 Sb.
V rámci nejbližších likvidací majetku města bude projednáno.
9. Klub NORA
Na základě podnětu z jednání ZM se fyzické inventury v Klubu NORA zúčastnily i
pracovnice oddělení školství, kultury a cestovního ruchu a odboru financí. Veškerý
majetek byl předložen v pronajatých prostorách studia v kulturním domě Kopřivnice.
Jedná se o starší kancelářský nábytek a zvukovou techniku.
10. Jednotka SDH Kopřivnice
Zjistila nevyužitý majetek – jedná se o svolávací systém PELIG v pořizovací ceně
6.635,00 Kč, pořízený v roce 2006, který se již nevyužívá. Komise doporučuje odprodej.
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Ostatní dílčí inventarizační komise neuvedly žádné komentáře k provedeným
inventurám.

Inventarizací majetku a závazků města Kopřivnice nebyly zjištěny rozdíly.

Inventurní závěr u vybraného majetku:
Příkazem k provedení inventarizace za rok 2011 nařídil starosta města inventuru
sbírkových předmětů v muzeích v rozsahu nejméně 10 % z celkového objemu sbírky ve
vlastnictví města Kopřivnice – jiných než u inventur k 31.12.2005, k 31.12.2006,
k 31.12.2007, k 31.12.2008, k 31.12.2009 a k 31.12.2010 – dle zákona 122/2000 Sb. O
ochraně sbírek muzejní povahy podle § 3.
K datu inventarizace byla provedena částečná inventura sbírkových předmětů. Fyzická
inventura proběhla prostřednictvím čtečky čárových kódů na jednotlivých předmětech.
Tuto inventuru provedla DIK složená ze zaměstnanců RMK o.p.s. v rozsahu 254 ks.
Jednalo se o předměty umístěné v depozitáři KDK a v muzeích. Sbírkové předměty jsou
dle osvědčení o provedeném zápisu do centrální evidence MKČR vedeny od 4.5.2006
pod názvem „Lašská sbírka“ pod evidenčním číslem LAS/005-12-14/340005.
Město Kopřivnice vlastní celkem 1.874 ks sbírkových předmětů oceněných 1,00 Kč/ks a
dále 591 ks sbírkových předmětů v pořizovacích cenách v celkové pořizovací ceně
879.300,00 Kč. Úhrnem tedy Město Kopřivnice vlastní 2.465 ks sbírkových předmětů.
Komentář k inventuře sbírkových předmětů k 31.12.2011 z RMK o.p.s.:
Tzv. „Lašská sbírka“ evidována v Centrální evidenci sbírek MK ČR, je sbírka muzejní
povahy, jejímž vlastníkem je město Kopřivnice a spravována je Regionálním muzeum
v Kopřivnici, o. p. s. Jedná se o smíšenou sbírku, zahrnující sbírkové předměty
archeologické, etnografické a umělecké povahy. Veškeré sbírkové předměty Lašské
sbírky jsou evidovány v systému DEMUS určeném pro evidenci a dokumentaci
muzejních sbírek, který obsahuje zákonem dané údaje o evidenci muzejních sbírek.
Sbírkové předměty jsou umístěny v expozici Technického muzea, expozici Emila a
Dany Zátopkových, expozici Muzea Fojtství a expozici Lašského Muzea. Předměty,
které nejsou umístěny v expozicích, jsou uloženy v depozitáři, v kanceláři ředitele,
kanceláři kurátorů sbírek, v hudební místnosti a v archivu v budově Technického
muzea. Dále pak v kanceláři, archivu a knihovně v budově muzea Fojtství, v tzv. garáži
ve stodole muzea Fojtství v tzv. Starém depozitáři poblíž Lašského muzea a
v depozitáři v areálu Tatra a. s. Vybraná skupina sbírkových předmětů je umístěna v
budově městského úřadu, mimo přímý vliv správce sbírky. Tento pestrý výčet umístění,
je způsoben jednak využíváním částí této sbírky Technickým muzeem, ale především
absencí odpovídajících depozitárních prostor. Depozitář je nevyhovující především
prostorově, ale také svým vybavením. Z pohledu správce sbírky se jedná o uložení
nouzové, které však v největší možné míře respektuje klimatické podmínky dané
materiálovou povahou sbírkových předmětů.

Zprávu projednala ÚIK dne 28.2.2012.
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Příloha č. 2

Rekapitulace majetku (v pořizovacích cenách) a závazků města Kopřivnice
k 31.12.2011 (v Kč)
Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek, zásoby, krátkodobý finanční
majetek, fondy účetní jednotky
název a číslo účtu
Software účet 013
Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek účet 018
Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek účet 019
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek účet 041
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek účet 052
Pozemky účet 031
Umělecká díla a předměty účet
032
Stavby účet 021
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí účet 022
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek účet 028
Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek účet 029
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek účet 042
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek účet 052
Podílové cenné papíry a vklady
v podnicích účet 061
Majetkové účasti (vklady do
základního jmění) účet 062
Ostatní dlouhodobý finanční
majetek (akcie) účet 069
Materiál na skladě účet 112
Zboží účet 132
Ceniny účet 263
Běžný účet ekon. činnost účet 241
Jiné běžné účty účet 245
Základní běžný účet 231
Běžné účty peněžních fondů účet
236

účetní hodnota
4.527.679,97
2.791.683,40

stav zjištěný fyzickou nebo
dokladovou inventurou
4.527.679,97
2.791.683,40

9.717.632,00

9.717.632,00

930.696,80

930.696,80

468.786,00

468.786,00

121.740.952,50
4.458.311,00

121.740.952,50
4.458.311,00

1.657.380.429,22

1.657.380.429,22

67.960.251,21

67.960.251,21

46.065.778,16

46.065.778,16

5.600.115,77

5.600.115,77

130.237.698,27

130.237.698,27

743.320,00

743.320,00

72.450.800,00

72.450.800,00

556.800,00

556.800,00

1.000,00

1.000,00

1.704.673,07
78.600,01

1.704.673,07
78.600,01

281.697,60
30.372.689,98
12.622.241,95
62.898.922,65
8.425.492,42

281.697,60
30.372.689,98
12.622.241,95
62.898.922,65
8.425.492,42

zjištěný
rozdíl
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Ostatní fondy účet 419
Výsledek hospodaření účet 493

8.425.492,42
50.063.338,25

8.425.492,42
50.063.338,25

Lesní porosty: celkové ocenění 96.234.012,00 Kč.
Výměra celkem: 158,83 ha.
Zásoba dřeva: 31.752,34 m3.
Komentář k rekapitulaci majetku:
V roce 2011 nastal pohyb (nad 50.000,00 Kč) na majetkových účtech v těchto
případech:
zavedení do majetku nalezeného kanalizačního sběrače v „Sýkorci“ v Drnholci
nad Lubinou oceněné hodnotě 186.694,00 Kč
zaevidování dokončené investiční akce „DPS Česká 320 – prosklené
schodišťové stěny“ v celkové pořizovací ceně 1.079.455,00 Kč
zaevidování dokončené investiční akce „Ulice Panská Kopřivnice – zlepšení
dopravní obslužnosti Průmyslového parku Kopřivnice“ v celkové pořizovací ceně
16.399.913,00 Kč
zaevidování dokončené investiční akce „Úprava umělého osvětlení ZŠ Mniší“
v celkové pořizovací ceně 65.713,70 Kč
na základě dohody o vyrovnání bylo proúčtováno technické zhodnocení budovy
č.p. 890 – vybudování internetové kavárny v celkové částce 120.061,00 Kč
zaevidování dokončené investiční akce „Rekonstrukce hřiště pod Červeným
kamenem“ v celkové pořizovací ceně 632.520,00 Kč
zaevidování dokončené investiční akce – „Dodávka bezpečnostních prvků CITY
BLOC na křižovatce na ulici Dělnická a ulici Čsl. armády“ v celkové pořizovací
ceně 130.914,00 Kč
Odprodej garáží na ulici Obránců míru v pořizovacích cenách 1.260.000,00 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Rekonstrukce prostor ZŠ 17. listopadu
pro účely umístění MŠ“ v pořizovací ceně 2.147.545,00 Kč
Prodej budovy stavebnin na ulici Příborské v Kopřivnici v pořizovací ceně
2.900.653,00 Kč (kupní cena 1.600.001,00 Kč)
Zaevidování dokončené investiční akce „Rekonstrukce 11 ks výtahů v bytových
domech na ulici Alšova 1139-1146 a ulici Štramberská 1132-1134“ v celkové
pořizovací ceně 9.001.916,00 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Dětské hřiště u fotbalového hřiště ve
Vlčovicích“ v pořizovací ceně 815.922,00 Kč
Odprodej elektrické přípojky a rozvaděče Kabelové televizi Kopřivnice s.r.o.
v celkové pořizovací ceně 126.124,81 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Hřbitov Kopřivnice – přístupový chodník
k urnovým hrobům“ v celkové pořizovací ceně 75.458,00 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Rozšíření veřejného osvětlení a
místního rozhlasu v Lubině v lokalitě RD naproti LPG Lubina“ v celkové
pořizovací ceně 490.907,50 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
v ZŠ Dr. Milady Horákové“ v celkové pořizovací ceně 5.548.156,05 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Navýšení kapacity ZŠ v Lubině v bývalé
budově domu zahrádkářů“ v celkové pořizovací ceně 1.436.970,20 Kč
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Odprodej bytového domu č.p. 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici v pořizovací
ceně 9.574.334,61 Kč (kupní cena 15.529.850,00 Kč)
Zaevidování dokončené investiční akce „IPRM JIH – Projekt 1, veřejné
prostranství“ v celkové pořizovací ceně 24.816.077,46 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „ Odvodnění místní komunikace v Lubině
za družstvem“ v celkové pořizovací ceně 157.635,- Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Obchvat I/58 v Kopřivnici Lubině“
v celkové pořizovací ceně 4.611.213,00 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Okružní křižovatka silnice I/58 se silnicí
II/4842 v Kopřivnici Lubině“ v celkové pořizovací ceně 6.057.193,90 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Obnova veřejného osvětlení a místního
rozhlasu v Lubině Drnholci“ v celkové pořizovací ceně 141.835,90 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Regenerace sídliště Sever – III., IV.
etapa“ v celkové pořizovací ceně 15.743.947,04 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „ Revitalizace obvodového pláště č.p.
891“ v celkové pořizovací ceně 4.373.538,00 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Povrch komunikace na ulici Květinová“
v pořizovací ceně 1.478.888,- Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Předlažba přechodu před Českou
spořitelnou a.s. na ulici Záhumenní“ v celkové pořizovací ceně 77.501,00 Kč
Zaevidování investiční akce „Rozšíření hřbitova v Lubině“ v celkové pořizovací
ceně 1.051.307,90 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Školní sportovní hřiště v areálu Dr.
Milady Horákové“ v pořizovací ceně 6.680.919,66 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Bezbariérové město Kopřivnice, Trasa
č. 1“ v pořizovací ceně 11.347.029,88 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Revitalizace MŠ Krátká v Kopřivnici“
v celkové pořizovací ceně 6.526.161,90 Kč
Zaevidování dokončené investiční akce „Dostavba stravovny u domova pro
seniory v Kopřivnici“ v pořizovací ceně 37.713.315,51 Kč
Odprodej obytného domu č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru v Kopřivnici“
v pořizovací ceně 8.582.956,00 Kč (kupní cena 18.921.780,00 Kč)
Zaevidování dokončené investiční akce „Lokalizace a charakteristika starých
ekologických zátěží v Kopřivnici“ v celkové pořizovací ceně 4.272.022,40 Kč

Pohledávky (celkem)
Odběratelé účet 311 (soukromoprávní pohledávky)
Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 (veřejnoprávní pohledávky)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (MŠ Kopřivnice p.o.) účet 316
DPH účet 343
Krátkodobé pohledávky z ručení účet 361
Poskytnuté zálohy na dotace účet 373
Dohadné účty aktivní účet 388
Ostatní krátkodobé pohledávky účet 377 (účet nepatří mezi klasické pohledávky, jelikož
slouží pro vyúčtování poskytnutých služeb nájemníkům za rok 2010 v přímé návaznosti
na účet 324 – zálohy od nájemníků za služby. Vyúčtování proběhne v termínu dle
zákona tj. do 30.4.2011)
Ostatní dlouhodobé pohledávky účet 465

10.552.275,47
4.243.320,23
17.028.163,11
540.000,00
3.830.960,00
3.456.017,07
42.834.681,00
10.729.000,00
22.718.275,41

33.000,00
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Soukromoprávní pohledávky - účet 311 (hlavní činnost)
Pohledávky z neuhrazených faktur
Nájem pozemků
Finanční příspěvek městu - oprava septiku
Školné MŠ Jarní
Školné MŠ Záhumenní
Školné MŠ Francouzská
Stravné ŠJ MŠ Krátká
Stravné ŠJ MŠ Jarní
Stravné ŠJ MŠ Záhumenní
Stravné ŠJ MŠ Francouzská
MP - pokuty za odtah vozidla
Kopřivnické noviny faktury
Náklady řízení k soukromoprávním pohledávkám
Nájemné SSSMK, p.o., č.p. 320
Nájemné SSSMK, p.o., č.p. 650
Náklady řízení MŠ
Celkem

do splatnosti
5 549,50
0,00
341 110,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466 088,00
127 336,00
0,00
940 083,60

po splatnosti
50 000,00
250 924,89
0,00
6 800,00
5 830,00
4 000,00
1 686,00
1 430,00
11 476,00
1 914,00
1 880,00
9 600,00
48 231,00
0,00
0,00
9 681,00
403 452,89

celkem
55 549,50
250 924,89
341 110,10
6 800,00
5 830,00
4 000,00
1 686,00
1 430,00
11 476,00
1 914,00
1 880,00
9 600,00
48 231,00
466 088,00
127 336,00
9 681,00
1 343 536,49

do splatnosti
427 171,80
960,00
5 688,00
0,00
108 181,00
3 816 913,00
283 676,21
25 720,00
5 594,49
283,19
8 292,50
4 682 480,19

po splatnosti
68 885,00
0,00
34 691,00
130 000,00
22 170,50
2 952 699,50
1 219 350,57
93 685,00
4 384,55
392,67
0,00
4 526 258,79

celkem
496 056,80
960,00
40 379,00
130 000,00
130 351,50
6 769 612,50
1 503 026,78
119 405,00
9 979,04
675,86
8 292,50
9 208 738,98

do splatnosti
1 459,00
22 370,00
0,00
0,00
93 284,00
0,00
4 000,00
0,00
181 444,00

po splatnosti
594 146,50
160 816,10
8 444 494,97
173 656,77
0,00
2 500,00
161 496,00
268 945,05
436 697,00

celkem
595 605,50
183 186,10
8 444 494,97
173 656,77
93 284,00
2 500,00
165 496,00
268 945,05
618 141,00

Soukromoprávní pohledávky - účet 311 (ekonomická činnost)
prodej dříví
nájem PCO
nájem pozemků
nájem pozemku - lunapark
fakturace, škoda na bytech
nájem bytů
nájem nebytových prostor
Ubytovna Pod Červeným kamenem
prodej, inzerce KN, prodej zboží v IC
používání telefonní pobočky
jiné /SLUMEKO s.r.o./
Celkem

Veřejnoprávní pohledávky - účet 315
Poplatek ze psů
Veřejné prostranství
Poplatek z odpadů
Pokuty uložené OŽP
Pohledávky z faktur
Exekuční náklady OSP
Náklady řízení přestupky
Přestupky
Poplatky za VHP
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Poplatek z prodeje alk. nápojů a tab. výrobků
Pokuty za nesplnění oznam. povinnosti
Náklady řízení - exekuce OF
Náklady řízení - odpady
Náklady řízení
Náklady řízení - pokuty za doprav. přestupky
Náklady řízení - povinné ručení-doprava
Náklady řízení – OŽP
Náklady řízení – OS
Pokuty uložené staveb.úřadem
Pokuty MP na místě nezaplacené
Přeplatky DSP od roku 2007
Přeplatky dávek soc. péče
Vratky soc. přísp. na auto/byt
Pohl. za vypl. příspěvek na výživu
Pokuty za dopravní přestupky
Pokuty uložené živnostenským úřadem
Přestupky OSČ
Pokuty - pojištění vozidel
Pokuty za těžbu dřeva
Pokuty OS-OP, pasy
Celkem

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
6 000,00
3 000,00
1 000,00
0,00
0,00
800,00
6 060,00
0,00
98 140,00
0,00
71 500,00
0,00
27 600,00
44 000,00
0,00
800,00
561 957,00

16 457,00
500,00
25 105,16
9 322,41
70 303,41
150 916,54
37 274,28
8 920,00
10 000,00
5 700,00
435 858,00
150 092,63
368 118,42
145 850,00
182 942,00
2 114 318,18
75 100,00
1 708 547,45
638 128,24
12 100,00
57 900,00
16 466 206,11

16 457,00
500,00
25 105,16
9 322,41
70 803,41
156 916,54
40 274,28
9 920,00
10 000,00
5 700,00
436 658,00
156 152,63
368 118,42
243 990,00
182 942,00
2 185 818,18
75 100,00
1 736 147,45
682 128,24
12 100,00
58 700,00
17 028 163,11

do splatnosti
0,00
0,00

po splatnosti
3 456 017,07
3 456 017,07

celkem
3 456 017,07
3 456 017,07

Krátkodobé pohledávky z ručení - účet 361
Pohledávky ze zajištění závazku
Celkem

Závazky
Závazky vůči dodavatelům účet 321
Krátkodobé přijaté zálohy účet 324
Závazky z dělené správy a kaucí účet 325
Zaměstnanci účet 331
Zúčtování s institucemi SZ a ZP účet 336
Jiné přímé daně účet 342
Závazky k ústředním rozpočtům účet 347
Přijaté zálohy na transfery účet 374
Výdaje příštích období účet 383
Výnosy příštích období účet 384
Dohadné účty pasivní účet 389
Ostatní krátkodobé závazky účet 378
Dlouhodobé úvěry účet 451

-11.334.212,97
-24.196.139,00
-2.890.200,00
-43.343,00
-2.719.702,00
-716.732,00
-324.000,00
-3.232.965,69
-693.158,92
3.000,00
-50.783.563,08
-31.195.094,22
-29.368.616,56

Podrozvahové účty
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7.000,00 Kč/ks účet 901
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,00 Kč/ks účet 902

137.832,14
1.541.475,54
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Ostatní majetek účet 903 03 (Majetek ve správě p.o.)
Odepsané pohledávky účet 911
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv účet 934
Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EÚ účet 939
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EÚ účet 941
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům účet 943
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva účet 949
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv účet 962

126.597.069,94
8.281.850,66
66.638.000,00
11.627.000,00
157.404.624,15
3.000.000,00
19.429.900,00
- 24.456,63

Majetek města (ve správě) - vedeno v účetnictví příspěvkových organizací:
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice p.o.
Účet
018
021
022
028
Oper.
Oper.

Název účtu
Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
Stavby, budovy
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
Drobný
dlouhodobý
hmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek do
3.000,00 Kč/ks
Dlouhodobý nehmotný majetek
do 7.000,00 Kč/ks

Pořizovací
cena
89.122,50

Oprávky

Zůstatková účetní
cena
0

68.801.923,25

Odepisuje se při
pořízení
7.758.079,35

4.265.998,00

1.491.679,78

2.774.318,22

5.875.301,60

0

679.535,10

Odepisuje se při
pořízení
Neodepisuje se

94.709,00

Neodepisuje se

0

61.043.843,90

0

Dle písemného sdělení SSSmK p.o. nebyly v rámci inventarizace zjištěny rozdíly mezi
účetním a fyzickým stavem.
Městská knihovna Kopřivnice p.o.
Účet

Název účtu

013
018

Software
Drobný nehmotný dlouhodobý
majetek
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
Drobný
dlouhodobý
hmotný
majetek
Umělecké předměty

022
028
032

Pořizovací
cena
145.180,00
240.651,00
632.727,00
2.607.391,12
55.000,00

Oprávky
145.180,00
Odepisuje se při
pořízení
581.527,00
Odepisuje se při
pořízení
Neodepisuje se

Zůstatková účetní
cena
0
0
51.200,00
0
55.000,00

Dle písemného sdělení MKK p.o. nebyly v rámci inventarizace zjištěny rozdíly mezi
účetním a fyzickým stavem.
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.
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Účet
018
021
022
028

Název účtu
Drobný nehmotný
majetek
Budovy, stavby

Pořizovací cena

dlouhodobý

Samostatné movité
soubory movitých věcí
Drobný
dlouhodobý
majetek

Zůstatková účetní
cena
0

5.288.559,00

Odepisuje se při
pořízení
673.070,00

a

9.840.252,00

6.876.101,00

2.964.151,00

hmotný

3.629.635,79

Odepisuje se při
pořízení

0

věci

40.966,00

Oprávky

4.615.489,00

Dle písemného sdělení SpSK p.o. nebyly v rámci inventarizace zjištěny rozdíly mezi
účetním a fyzickým stavem.

Ostatní movitý majetek byl příspěvkovým organizacím města darován – s výjimkou níže
uvedeného majetku pořízeného z dotací, kdy nelze majetek darovat ani vlastní
příspěvkové organizaci v rámci udržitelnosti projektu.
ZŠ E. Zátopka p.o. (výdejna jídla pořízená z dotace)
Účet č.

Název účtu

Stav

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

1.329.979,70

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1.348.010,91

ZŠ 17. listopadu p.o. (vývařovna jídla pořízená z dotace)
Účet č.

Název účtu

Stav

018

Drobný nehmotný dlouhodobý majetek

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

6.151.535,90

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2.115.319,38

13.637,30

ZŠ Dr. Milady Horákové p.o. (dětské hřiště pořízené z dotace)
Účet č.

Název účtu

Stav

021

Budovy, stavby

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

385.617,60

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

811.456,05

2.599.043,00

MŠ Kopřivnice p.o. (dopravní hřiště pořízené z dotace)
Účet č.

Název účtu

021

Budovy, stavby

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav
9.977.573,17
98.798,06

ZŠ Lubina p.o. (movité věci pořízené v rámci vybudované tělocvičny z dotace)
Účet č.
028

Název účtu
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav
284.064,90

Rada města Kopřivnice
Inventurní soupisy příspěvkových organizací jsou založeny na odboru financí.
Dle sdělení o provedení inventarizací na příspěvkových organizacích města
Kopřivnice nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
Dům dětí a mládeže Kopřivnice p.o. nabídla nevyužitý majetek: stan Z 2 hangár 1 ks
v pořizovací ceně 23.500,00 Kč. V případě nezájmu o využití stan odprodají a příjem
použijí na částečné pořízení nového vhodnějšího stanu.
Ostatní údaje z inventarizací příspěvkových organizací založeny na odboru financí.

Meziroční srovnání majetku / závazků města Kopřivnice z inventarizací (v
zůstatkových cenách):
31.12.2000
Druh majetku / závazku
k 31.12.2010
k 31.2.2011
Aktiva celkem
2.277.400.870,00
1.899.869.143,77
z toho:
Dlouhodobý hmotný majetek
1.947.843.970,00
1.595.923.330,97
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
134.508.645,85
130.237.698,27
Finanční majetek
155.114.622,59
114.601.044,60
Soukromoprávní pohledávky (účet 311)
8.021.170,00
10.552.275,47
Veřejnoprávní pohledávky (účet 315)
15.266.640,00
17.028.163,11
Bankovní úvěry celkem

39.300.462,85

29.368.616,56

