
Josef Burkovič
I. místostarosta

Je mu 63 let. Bydlí v Heřmanicích, je ženatý. Je absolventem 
střední průmyslové školy stavební – obor pozemní stavby. Do roku 
1990 pracoval v různých funkcích, nejprve u Severomoravských 
elektráren, poté na Dole Rudý říjen Heřmanice jako elektrikář a pak 
ve Stavebním bytovém družstvu Poruba jako stavební technik. 
V roce 1990 byl zvolen starostou městského obvodu Slezská Ostra-
va. Tuto funkci vykonával až do září roku 1995. Následně pracoval 
jako úředník Magistrátu města Ostravy, a to až do 16. prosince 2004, 
kdy byl zvolen prvním místostarostou našeho obvodu. Řídí odbor 
výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, odbor finan-
cí a rozpočtu a odbor majetkový.

Sám uvádí: „Mám za to, že za uplynulých 15 let se toho v našem 
obvodě udělalo hodně. Obrovský kus práce nás však ještě čeká, aby-

chom udělali to, co naši občané k plné spokojenosti potřebují. Za prioritu považuji zpracovat koncepci 
rozvoje našeho obvodu na příštích 10 let. Chci se zaměřit na dokončení kanalizace v Heřmanicích a v ostat-
ních částech obvodu. K prioritám mé práce bude patřit i výstavba 70 rodinných domků v Muglinově a 
dokončení obvodové komunikace Františkov včetně komunikace ke Slezskoostravské radnici. Věřím, že 
za pomoci rady obvodu, členů zastupitelstva a zaměstnanců úřadu se nám tyto záměry podaří do konce 
tohoto volebního období zrealizovat a připravit projekty pro zastupitelstvo, které přĳde po nás.“

Pozvání na 
zasedání 

zastupitelstva
Zveme všechny 

občany na mimořádné 
jednání Zastupitelstva 

městského obvodu 
Slezská Ostrava, které 
se uskuteční 17. února 

2005 od 15.00 hodin 
v Kulturním domě 

v Muglinově. Zasedá-
ní je veřejné.
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Představujeme členy vedení městského 
obvodu Slezská Ostrava
zvolené na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava 16. 12. 2004

Miroslav Vojkovský
Starosta městského obvodu 
Slezská Ostrava

Narodil se v roce 1946. Studoval na 
Průmyslové škole chemické v Přerově. Po 
ukončení základní vojenské služby sloužil 
u městské správy policie v Ostravě a Hru-
šově. V roce 1973 ukončil  studium na 
Střední ekonomické škole v Pardubicích. 
V letech 1976 – 1980 pracoval jako hospo-
dář ve Fakultní nemocnici Olomouc PL 
Šternberk, od roku 1980 v Moravských che-
mických závodech Ostrava.

Od roku 1990 je členem ČSSD a členem 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava, od roku 1992 členem Rady měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Na zase-
dání zastupitelstva 14. 11. 2002 byl zvolen 
I. místostarostou a na zasedání zastupitel-
stva 16. 12. 2004 starostou městského obvo-
du Slezská Ostrava. Řídí odbor investiční 
a spolupracuje s Policií ČR a městskou 
policií při zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku.

Ing. Antonín Maštalíř
II. místostarosta

Je mu 51 let. Absolvoval vysokou školu zemědělskou. Má 
dlouholetou praxi na úseku školství, vědy a výzkumu a práce 
v obchodě a službách. Zastával různé ekonomické funkce na 
vedoucích úsecích podniků a firem na Ostravsku. Je drobným
podnikatelem a OSVČ.

Je členem ČSSD, je zastoupen ve vedení sdružení MO ČSSD 
Slezská Ostrava.

V tomto volebním období byl zvolen v roce 2002 členem Rady 
a Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava a zastával 
funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva.

Na zasedání zastupitelstva 16.  12.  2004 byl zvolen II. místostaros-
tou a řídí odbor školství a kultury a odbor bytového hospodářství.

MVDr. Barbora Jelonková
III. místostarostka

Narodila se v roce 1972 v Ostravě. Po úspěšném absolvování 
Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně pracovala v soukro-
mé veterinární ordinaci v Karviné a v Ostravě-Porubě. V současné 
době provozuje již sedmý rok svou veterinární ordinaci v Mugli-
nově. Má jedno dítě.

Je členkou ČSSD a rovněž předsedkyní klubu zastupitelů za 
ČSSD ve Slezské Ostravě. Členkou zastupitelstva našeho měst-
ského obvodu je od roku 2002. Pracovala ve dvou komisích při 
Radě městského obvodu Slezská Ostrava, a to jako předsedky-
ně komise životního prostředí a členka komise pro občanské 
slavnosti a obřady.

Řídí odbor dopravy a komunálních služeb a odbor sociálních věcí.
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Ve Speciálních školách Na Vizi-
ně ve Slezské Ostravě probíhá do 
15. 2. 2005 zápis dětí do 1. třídy a do 
18. 2. 2005 zápis do přípravné třídy.

Na základě současných výborných 
výsledků a kladného hodnocení ze 
strany rodičů otevíráme opět „pří-
pravku“ pro děti předškolního věku, 
ve které se budoucí prvňáčci připra-
vují na úspěšný vstup do základní 
školy. Děti se mohou těšit na milé 
paní učitelky, které jim poskytnou mj. 

odbornou logopedickou péči, na hra-
ní na počítači, na plavecký výcvik ve 
školním bazénu, na tvorbu z keramic-
ké hlíny a mnoho dalších zajímavých 
aktivit. Pobyt dětí v přípravné třídě je 
zcela bezplatný.

Veškeré informace Vám rádi po-
skytneme při Vaši osobní návštěvě 
ve škole nebo telefonicky na tel.: 596 
248 457 (mobil: 737 286 695) v době 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Dny otevřených dveří se konají 
1. – 4. února 2005 v době od 10.00 
do 14.00 hodin. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.
Mgr. Emílie Macháčková, ředitelka školy 

V úterý 18. ledna byl zahájen již 
6. ročník cyklu koncertů na Slezsko-
ostravské radnici, které pořádá náš 
městský obvod pod záštitou starosty. 
Bylo to vykročení více než zdařilé.

Do posledního místa zaplněný sál 
byl opět svědkem zcela mimořád-
ného výkonu dvou mladých, ale již 
mezinárodně uznávaných umělců, 
kteří na svůj věk dosáhli nevídaných 
uměleckých kvalit. V první části ve-
čera vystoupil devatenáctiletý Lukáš 
Vondráček z Opavy, jehož umění se 
jen v roce 2004 obdivovali posluchači 
třinácti zemí. Skladby L. van Beetho-
vena, Fr. Chopina a B. Smetany zahrál 
mladý virtuos s naprostou samozřej-
mostí, brilantní technikou a strhují-
cím výrazem. Jeho vystoupení bylo 
odměněno vřelým a dlouhotrvajícím 
potleskem publika. 

Ve druhé půli koncertu vystou-
pil ještě o dva roky mladší student 
Ostravské univerzity, houslista 
Jiří Vodička, ověnčený v listopadu 

loňského roku vavřínem ze světo-
vé houslové soutěže Luise Spohra 
v německém Výmaru, kde získal 
absolutní vítězství. Nejlepším dů-
kazem oprávněnosti tohoto úspě-
chu bylo jeho provedení koncertu 
D dur N. Paganiniho.

Toto dílo, na jehož obrovské in-
terpretační nároky nedosáhne vět-
šina houslistů po celý život, zahrál 
J. Vodička jako svou osobní premié-
ru takovým způsobem, že si poslu-
chač klade otázku, zda této dokona-
losti a krásy byl schopen sám autor 
před zhruba dvěma sty lety. Je jisté, 
že tento mladý umělec se již dnes 
řadí mezi nejlepší české houslisty. 

Přejme oběma mladým sympatic-
kým umělcům mnoho štěstí v jejich 
slibné cestě za nejvyššími metami 
a posluchačům koncertů na Slezskoos-
travské radnici další umělecké zážitky, 
jako byl lednový Novoroční koncert.

Doc. Mgr. Jan Hališka,
člen Zastupitelstva MOb Slezská Ostrava

Významná kulturní událost
S účinností od 31. 12. 2004 do-

šlo ke změně telefonních čísel, 
a to tak, že při volání na ÚMOb 
Slezská Ostrava je zapotřebí vždy 
vytočit číslo 599 410 a připo-
jit změněné číslo bývalé klapky 
s tím, že první jednička se u klap-
ky nahrazuje nulou, např. bývalá 
klapka 101 se změnila na klapku 
001, dosavadní klapka 181 na no-
vou klapku 081 apod. Jako příklad 
uvádíme několik nových čísel: 

• ústředna: 599 410 011 
• sekretariát starosty: 599 410 001 
• ohlašovna: 599 410 078 
• matrika: 599 410 079 
• podatelna: 599 410 086

S platností od 3. 1. 2005 byly také 
přečíslovány telefonní linky Archi-
vu města Ostravy.

Nová čísla jsou: 599 450 012, fax: 
599 450 014, ředitelka: 599 450 015.

Změna telefonních čísel

V Domě s pečovatelskou službou 
v Muglinově na Hladnovské ulici 
119A byl 10. 1. 2005 zahájen provoz 
sociálních lůžek.

Jedná se celkem o šest lůžek, 
určených pro seniory a zdravotně 
postižené občany, kteří si nejsou 
schopni vzhledem ke svému věku 
a zdravotnímu stavu zajišťovat 
své potřeby v domácím prostře-
dí, a to ani za pomoci rodinných 

příslušníků a s využitím pečova-
telské služby.

Bližší informace a žádosti o umís-
tění na sociálním lůžku jsou k dis-
pozici na odboru sociálních věcí 
Úřadu městského obvodu Slezská 
Ostrava, Gagarinovo náměstí 5, 
Slezská Ostrava, přízemí, kancelář 
č. 112 (Bc. Adamcová, pí Řehová), 
tel.: 599 410 020.
Bc. Zdeněk Matýsek, ved. odboru soc.věcí

Zahájení provozu sociálních lůžek

V měsíci únoru proběhne ve všech 
šesti knihovnách obvodu Slezská Os-
trava vědomostní soutěž týkající se 
projektu „Pohádkový rok H. Ch. An-
dersena“, jehož účelem je využít 200. 
výročí narození osobnosti světového 
významu k popularizaci autorova 
díla, pod názvem „Pohádkář – Hans 
Christian Andersen“. 

Další vědomostní soutěž, které se 
opět zúčastní všech šest knihoven v 
obvodu Slezská Ostrava, bude uspo-
řádána ke 100. výročí narození Jana 
Wericha, herce, dramatika a v nepo-
slední řadě scenáristy a spisovatele.

Bližší informace o soutěžích zís-
káte v každé knihovně Slezské Os-
travy. Milé děti, těšíme se a zveme 
Vás, přĳďte si  zasoutěžit!

Jarmila Gunčagová

Soutěže v knihovnách

ZVEME VÁS
V Muzeu „Keltičkova 

kovárna“ poblíž Slezsko-
ostravské radnice potrvá 
do 28. února 2005 výstava 
obrazů a kreseb Jarmily 

Durákové.

Inzerce
Mateřská škola na Bohumín-

ské ulici ve Slezské Ostravě při-
jme na dohodu řidiče s dobrým 
zdravotním stavem. (Jedná se 
o zástup v době dovolené kme-
nového řidiče). Bližší informa-
ce u ředitelky MŠ na tel. čísle 
596 241 568. 

Speciální školy 
informují

Soukromé gymnázium 
a Střední odborná škola 

s.r.o.
Koblov 107, 701 00, Ostrava-Koblov 

Tel.: +420 608 47 40 63 
fax.: +420 596 24 28 08

e-mail: tp-ova@ova.comp.cz

Pro absolventy ZŠ nabízí-
me od 1. 9. 2005 čtyřleté 
studijní obory ukončené 

maturitní zkouškou:
• Gymnázium všeobecné 
 – denní i večerní forma
• Ekonomické lyceum 
 – denní forma
• Přírodovědné lyceum 
 – denní forma

Dne 29. prosince loňského roku 
oslavila v Heřmanicích své 100. na-
rozeniny paní Florentýna Tomášo-
vá. Recept na dlouhověkost nezná, 
smyslem jejího života byla obětavá 
práce pro druhé. Vždy dodržova-
la správnou životosprávu, mezi její 
oblíbená jídla patří ryby. Narodila se 
v Karviné v hornické rodině. Vzala si 
vdovce se třemi dětmi, které perfekt-
ně vychovala jako vlastní a pro které 
je milovanou maminkou.

Dodnes ráda luští křížovky a vě-
nuje se ručním pracím.

Od roku 1997 žĳe trvale u dcery v
domě na Stožární ulici v Heřmani-
cích. I když nedávno prodělala ope-

raci zlomeniny, je stále svěží a pravi-
delně užívá pouze dva druhy léků.

Poblahopřát oslavenkyni přišli 
i členové vedení městského obvodu 
Slezská Ostrava – místostarosta 
Josef Burkovič a místostarostka 
MVDr. Barbora Jelonková.

Foto: archiv SON

Blahopřejeme 
jubilantům

Podle slov Jana Vlosinského, ro-
dáka z Kunčic, patří k jeho nejšťast-
nějším dnům ty, kdy může vidět 
všechny členy již široce rozvětvené 
rodiny pohromadě. A toto přání se 
mu téměř beze zbytku splnilo 7. 
ledna v Domě kultury v Zábřehu, 
když mu přišly poblahopřát k jeho 
90. narozeninám jeho čtyři děti a tři-
náct vnoučat a také malá pravnou-
čátka. S přáním se připojili ke gratu-

lantům z řad rodinných příslušníků 
také místostarosta našeho obvodu 
ing. Antonín Maštalíř a místosta-
rostka MVDr. Barbora Jelonková.

Pan Vlosinský rád zavzpomínal 
na svůj život, s bravurou uváděl 
důležitá data a události ze svého 
života, vždyť také dodnes se histo-
rií své rodiny zabývá a velmi rád 
si prohlíží a kompletuje zvláště 
rodinné fotografie. „S Kunčicemi
byl spjat téměř celý můj život“ pro-
zradil nám. „Narodil jsem se tam, 
navštěvoval obecnou školu, v dílně 
u velkostatku bratrů Pravdových 
jsem se vyučil strojním zámeční-
kem, potom jsem u nich pracoval 
jako řidič, strojník, topič, traktorista 
a lihovarník… Po válce jsem byl za-
městnán jako montér a pracoval na 
různých elektrárnách po celé repub-
lice. Tady musím v duchu poděko-
vat své již nežĳící manželce Aničce,
která se obětavě starala o naše čtyři 
děti i dům na Žabinci…“

Paní Tomášové i panu Vlosin-
skému přejeme do dalších let hod-
ně zdraví a životní pohody.

Panu Vlosinskému blahopřeje  
místostarosta ing. A.Maštalíř.

Foto: archiv SON



Upozorňujeme, že 17. led-
na 2005 nabyl účinnosti zákon 
č. 634/2004 Sb.

Přehled správních poplatků( na 
úseku matriky a ohlašovny):
– za vydání stejnopisu rodného, od-
dacího nebo úmrtního listu: 100 Kč 
(dříve 50 Kč)
– za ověření stejnopisu, kopie, foto-
kopie: 30 Kč (dříve 20 Kč)
– za uzavření manželství mezi 
snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na 
území ČR: 3000 Kč (dříve 2000 Kč)
– za uzavření manželství mezi 
snoubenci, z nichž pouze jeden má 
trvalý pobyt na území ČR: 2000 Kč 
(dříve 1000 Kč)
– za vydání občanského průkazu na 
žádost občana z důvodu zápisu ne-
povinně zapisovaných údajů, popř. 
z jiného osobního důvodu občana: 
100 Kč (dříve 25 Kč)
– za vydání nového občanského prů-
kazu za průkaz poškozený, zničený, 
ztracený, odcizený, nebo za průkaz 
obsahující neoprávněně provedené 
zápisy: 100 Kč (dříve bez poplatku).

Ostatní správní poplatky na úse-
ku matriky a úseku občanských prů-
kazů zůstávají nezměněny.

Bc. Karel Kosmák 
vedoucí odd. VV odboru org. a VV

Přehled správních poplatků za 
úkony, prováděné odborem vý-
stavby, ŽP a VH

Položka 3: Zpoplatněné úkony za ar-
chivní práce archivu stavebního úřadu:
– vydání stejnopisu, opisu, kopie, 
fotokopie nebo výpisu z úředních 
spisů, ze soukromých spisů v úřed-
ní úschově, z rejstříků, z registrů, 

z knih, ze záznamů, z evidencí, 
z listin nebo z dalšího písemného 
a obrazového materiálu, popřípa-
dě sdělení o negativním nálezu: za 
každou, i započatou stránku, je-li 
pořizována na kopírovacím stroji 
nebo tiskárně počítače: 15 Kč.

Položka 4: Ověření stejnopisu, 
opisu, kopie, fotokopie nebo výpi-
su z úředních spisů, ze soukromých 
spisů v úřední úschově, z rejstříků, 
z registrů, z knih, ze záznamů, z evi-
dencí, z listin nebo z dalšího písem-
ného a obrazového materiálu: 30 Kč 
za každou, i započatou stránku.

Položka 17: Zpoplatněné úkony 
v rámci působnosti stavebního úřadu
1. Vydání stavebního povolení:
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 
3 byty: 300 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 
3 byty: 1000 Kč
c) ke stavbě pro individuální rekre-
aci nebo stavbě zemědělské účelové 
stavby, nepřesahuje-li zastavěná 
plocha 70 metrů čtverečních: 300 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stá-
ními: 300 Kč
e) ke stavbě řadových garáží: 300 Kč 
a 150 Kč za čtvrté a každé další stání
f) ke změně stavby ( nástavby, přístavby 
nebo stavební úpravy): 300 Kč
g) k drobným stavbám, a jejich změ-
nám: 300 Kč
h) k dočasným stavbám zařízení 
staveniště: 300 Kč
i) ke stavbě neuvedené v písmenech 
a) až h): 3000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně stav-
by před dokončením: 300 Kč
3. Vydání povolení informačního, 
reklamního nebo propagačního za-
řízení: 1000 Kč

4. Vydání povolení terénních úprav: 
1000 Kč.

Položka 18: 
a) Vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby nebo rozhodnutí 
o využití území: 1000 Kč
b) Vydání územního rozhodnutí 
o dělení nebo scelování pozemků: 
500 Kč

Předmětem poplatku není vy-
dání rozhodnutí uvedené v pís-
menu a) této položky, je-li slou-
čeno územní řízení se stavebním 
řízením a vydává se jen stavební 
povolení.

Položka 19:
a) Vydání povolení ke změně uží-
vání stavby: 500 Kč
b) Vydání povolení k odstranění 
stavby: 100 Kč
Položka 20: Místní šetření
a) Za každou započatou hodinu 
v pracovní době správního úřadu: 
100 Kč
b) Za každou započatou hodinu 
v mimopracovní době v pracov-
ních dnech: 150 Kč
c) Za každou započatou hodinu ve 
dnech pracovního klidu: 300 Kč.

Zpoplatněné úkony na úseku 
životního prostředí a vodního 
hospodářství
– vydání loveckého lístku s platnos-
tí nejdéle: na 1 den – 30 Kč, na 5 dní 
– 50 Kč, na 30 dní – 70 Kč, na 6 mě-
síců – 100 Kč, na 12 měsíců – 150 Kč 
(pro osoby studující myslivost a pro 

osoby, které zajišťují myslivost 
v rámci svého povolání nebo funk-
ce – 75 Kč).
- vydání loveckého lístku na dobu 
neurčitou: 1000 Kč.
- vydání loveckého lístku na dobu 
neurčitou pro osoby studující mys-
livost a pro osoby, které zajišťují 
myslivost v rámci svého povolání 
nebo funkce: 500 Kč.
- vydání nebo prodloužení plat-
nosti rybářského lístku s dobou 
platnosti: kratší než 1 rok – 60 Kč, 
1 rok – 100 Kč, 3 roky – 200 Kč, 10 
let – 500 Kč.

(Bližší informace lze najít na in-
ternetové stránce: www.slezska.cz).

Jaroslava Novotná, 
vedoucí odboru výstavby, ŽP a VH

Změna výše poplatku u žádosti 
o povolení úlevy na dani (místní 
poplatky)

Podle výše zmíněného zákona 
634/2004 Sb., se u přĳetí žádosti
o povolení úlevy na dani (promi-
nutí nebo snížení místních poplat-
ků)  zvyšuje poplatek z 200 Kč na 
1 000 Kč (viz sazebník zákona, část 
I, položka 1, písm. g).

Předmětem poplatku není přĳetí
žádosti o povolení úlevy uvedené 
v bodě 1 písmena g) této položky, 
pokud požadovaná úleva činí troj-
násobek nebo méně než trojnásobek 
stanovené sazby poplatku.

Odbor financí a rozpočtu

Zastupitelstvo městského ob-
vodu Slezská Ostrava na svém 
zasedání 16.  12.  2004 po bouřli-
vé diskuzi odvolalo nejprve pro 
nefunkčnost koaličních dohod 
a pro prohlubující se rozpory 
celou radu včetně starosty a mís-
tostarostů, předsedů a členů fi-
nančního a kontrolního výboru. 
Skončila tak povolební spolu-
práce mezi ODS a ČSSD v našem 
obvodu.

Nejprve byl zvolen starosta 
a tři místostarostové. Poté byla 
sestavena a většinou zastupitelů 
zvolena nová rada obvodu. Zvo-
leni byli také předsedové finanč-
ního a kontrolního výboru. Nové 
složení rady a rozdělení funkcí je 
následující:

– podle stranické příslušnos-
ti: 5 členů za ČSSD, 3 členové za 
KSČM, 1 člen za KDU – ČSL, 1 člen 
za SNK, 1 člen za nezařazené,

– personálně: starosta – Miro-
slav Vojkovský (ČSSD), 1. mís-
tostarosta – Josef Burkovič (SNK), 
2. místostarosta – ing. Antonín 
Maštalíř ( ČSSD), 3. místostaros-
ta – MVDr. Barbora Jelonková 
(ČSSD).

Ostatní členové rady: Rosti-
slav Dlouhý za KSČM, RSDr. 
Alois Krkoška za KSČM, Zdeněk 
Martínek za KSČM, ing. Radúz 
Frnka za ČSSD, ing. Petr Škapa 
za ČSSD, Mgr. Marie Gospošová 
za KDU – ČSL a ing. Jiří Zrůnek 
za nezařazené.

Předsedou finančního výboru
byl zvolen ing. Jiří Zrůnek za ne-
zařazené a předsedou kontrolní-
ho výboru byl zvolen Mgr. Milan 
Smolka za KSČM.

Na zasedání rady obvodu dne 
13. 1. 2005 došlo rovněž k některým 
změnám v odborných komisích, 
které slouží jako poradní orgány rady 
obvodu. Hlavní změnou je zrušení 
komise pro hodnocení a posuzování 
nabídek a naopak vytvoření 
nové komise na pomoc drobným 
podnikatelům a živnostníkům 
našeho obvodu, ale o tom Vás 
chceme informovat v dalším čísle 
našich novin. Podrobnější informace 
můžete rovněž zjistit na webových 
stránkách www.slezska.cz včetně 
využití elektronického podání 
žádostí.

Ing. Antonín Maštalíř, 
místostarosta

Z jednání zastupitelstva
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Rozpočet byl schválen na 9. za-
sedání Zastupitelstva MOb Slez-
ská Ostrava dne 16.  12.  2004.

K sestavení návrhu rozpočtu 
pro rok 2005 byly použity návrhy 
a podklady jednotlivých odborů 
a bylo přihlédnuto k předpokláda-
nému výsledku hospodaření dosa-
ženého v roce 2004. Vycházelo se ze 
schváleného rozpočtu roku 2004.

Rozpočet příjmů – celkové zdro-
je (229  304 tis. Kč) a výdajů (229  304 
tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný 
(z toho financování +5  380 tis. Kč). 
Do tohoto financování se promítá
umořovací fond ve výši 6 620 tis. 
Kč, který slouží k uhrazení po-
skytnutých návratných finančních
výpomocí, půjček a úvěrů. Rovněž 
se do financování promítá zapoje-
ný předpokládaný přebytek z roku 
2004 ve výši 12 000 tis. Kč. 

Příjmy roku 2005 jsou přibližně 
na stejné výši jako v roce 2004, a to 
i přesto, že  sociální dávky jsou nižší 
o cca 10 mil. Kč. Rozpočet rovněž 
nezahrnuje žádné nové investiční 
dotace z vyšších rozpočtů. 

Ve výdajích je rozpočet konstruo-
ván tak, aby byla zajištěna vyrovnaná 
bilance příjmů, výdajů a financování

městského obvodu. V porovnání 
s rozpočtem roku 2004 jsou výdaje 
o něco vyšší než v roce 2004 – opra-
vy bytového fondu o 1 mil. Kč, ná-
kup energií o 1 mil. Kč, připravené 
investiční akce o cca 7 mil. Kč, na-
opak „plánovaný“ pokles výplat 
sociálních dávek o 10 mil. Kč. Přes-
to však příjmy městského obvodu 
nepokrývají zcela potřeby odborů 
bytového hospodářství a DaKS v ob-
lasti oprav bytového fondu, čištění 
obvodu a opravy a údržby komuni-
kací. Základní potřeby obvodu jsou 
však pokryty. 

V rámci našeho rozpočtu jsou fi-
nancovány naše příspěvkové orga-
nizace, tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 
2004, je i v letošním roce pro kaž-
dou příspěvkovou organizaci sta-
noven příspěvek a rovněž závazný 
ukazatel (částka na energie – tep-
lo, plyn, voda, el. energie, odpisy 
a plavecký výcvik), který organiza-
ce nesmí překročit. Celková částka 
příspěvku činí cca 13,6 mil. Kč.

Ing. Jiřina Gáliková, 
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Podrobný rozpočet najdete na 

internetových stránkách úřadu: 
www.slezska.cz.

Rozpočet MOb Slezská Ostrava pro rok 2005

Pozor na vyšší sazby správních poplatků
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