
Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zS

Materiál pro ZMOb č.

KS/ZMOb/14.0004/21

Garant
projednání:

Bc. Richard Vereš
starosta

předkládá: Bc. Richard Vereš
starosta

zpracoval: Jiří Till
vedoucí odboru kanceláře starosty

 
Věc: Zpráva ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městského

obvodu Slezská Ostrava a určení ověřovatelů pro 15. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava

 
Obsah: Důvodová zpráva
 

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

(č. usnesení) (zn. předkl.)
110

 
1) schvaluje

zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Ivony Vaňkové a pana Mgr. Radima Babince, o ověření zápisu ze 14.
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, bez výhrad

 
2) určuje

za ověřovatele zápisu ze 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
paní Mgr. Editu Kozinovou a pana Václava Hejtmánka

 

Za soulad s právními
předpisy:

Mgr. Martina Kozubalová
právník
 
Jiří Till
vedoucí odboru kanceláře starosty
 

Stanovisko odboru: Kancelář starosty

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

KS
doporučuje zprávu schválit a určit jmenované ověřovatele
 

 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souladu s ustanovením článku 7 odst. 4 a 5 Jednacího řádu Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, podle něhož nechává starosta (předsedající) zvolit návrhovou komisi a 2 členy
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za ověřovatele zápisu, kteří jej ověří svým podpisem; na
následujícím zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava pak starosta (předsedající) vyzve
ověřovatele zápisu z předchozího jednání zastupitelstva městského obvodu k podání zprávy o ověření zápisu.

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva byl paní Ing. Ivonou Vaňkovou a panem Mgr. Radimem Babincem ověřen
bez výhrad.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0012/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje pozemku parc. č. 638 v katastrálním území Kunčice nad

Ostravicí, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

pozemek parc. č. 638, zahrada, o výměře 1914 m2, v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek parc. č. 638, zahrada, o výměře 1914 m2, v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila záměr prodeje pozemku za účelem výstavby
rodinného domu za podmínky, že uvedený pozemek nebude odborem
investic navržen k výstavbě hřiště.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3095/RMOb-Sle/1822/67
ze dne 24.02.2021 doporučila vydat souhlas ze záměrem prodeje
pozemku parc. č. 638 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 638 v katastrální území Kunčice nad Ostravicí, v obci Ostrava, se nachází u křižovatky ulic
Jungbauerova a Přibylova.

O prodej uvedeného pozemku požádali dva žadatelé. Pan XXXXXX XXXXXXXX požádal o prodej za účelem
výstavby rodinného domu.

Paní XXXXX XXXXXXXXX požádala o prodej pozemku z důvodu zvětšení zahrady, v budoucnu možná také
stavby domu. Současně má žadatelka ve vlastnictví sousední parcely.

Žádosti jsou k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Komise doporučila záměr prodeje předmětného pozemku, za účelem výstavby rodinného domu, za podmínky,
že uvedený pozemek nebude odborem investic navržen k výstavbě hřiště.
Pro předmětnou investici byl vybrán jiný pozemek.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. b) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a o prodeji práva stavby, to vždy nejméně za cenu v
daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne
zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji nevyhradí. Toto ustanovení se
nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0013/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/71 v katastrálním území

Heřmanice, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Geometrický plán
Příloha č. 2:   Snímek

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

část pozemku parc. č. 399/71, orná půda, o výměře 198 m2, v obci Ostrava, katastrální území Heřmanice, která
je vymezena geometrickým plánem č. 2448-8/2021 ze dne 27.1.2021 a v něm označena jako:

- pozemek parc. č. 399/81, orná půda, o výměře 134 m2, v obci Ostrava, katastrální území Heřmanice,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku parc. č. 399/71, orná půda, o výměře 198 m2, v obci Ostrava, katastrální území Heřmanice, která
je vymezena geometrickým plánem č. 2448-8/2021 ze dne 27.1.2021 a v něm označena jako:

- pozemek parc. č. 399/81, orná půda, o výměře 134 m2, v obci Ostrava, katastrální území Heřmanice,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise projednala 09.09.2020 a usnesením č. 10/15 doporučila Radě
souhlasit se záměrem prodeje.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3101/RMOb-Sle/1822/67
ze dne 24.02.2021 doporučila vydat souhlas se záměrem prodeje
pozemku parc. č. 399/81 v k. ú. Heřmanice.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 3/4



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 399/71 v katastrální území Heřmanice, v obci Ostrava, se nachází u ulice Kastelána
Heřmana.

O prodej části předmětného pozemku za účelem rozšíření zahrady požádali manželé XXXX X XXXXX
XXXXXXXXX. Předmět žádosti žadatelé nyní užívají na základě nájemní smlouvy č. MS/0583/15-N. Žádost
je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Majetková komise doporučila vydat souhlas k záměru prodeje části pozemku parc. č. 399/71 v obci Ostrava,
katastrální území Heřmanice, za účelem rozšíření zahrady u řadového rodinného domu.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0014/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Prodej části pozemku parc. č. 2120 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
Příloha č. 2:   geometrický plán

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

o prodeji

části pozemku parc. č. 2120, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře 471 m2, vymezené geometrickým plánem č. 4513-166/2020 ze dne 05.11.2020 a označené
v něm nově jako:

- díl „a“ pozemku parc. č. 2120, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
o výměře 120 m2,

kupujícímu:
XXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 120.000,-Kč vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava náklady
vynaložené na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 1.694,-Kč vč. DPH, 
- geometrického plánu, tj. částku ve výši 6.534,-Kč vč. DPH,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a vynaložených
nákladů;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

neprodat

část pozemku parc. č. 2120, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
o výměře 471 m2, vymezené geometrickým plánem č. 4513-166/2020 ze dne 05.11.2020 a
označené v něm nově jako:
- díl „a“ pozemku parc. č. 2120, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, o výměře 120 m2,

kupujícímu:
XXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
 

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila kupní cenu ve výši 120.000,-Kč včetně DPH a
úhradu vedlejších nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši
1.400,-Kč + DPH a geometrického plánu ve výši 5.400,-Kč +DPH.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

 
Úřední deska: Úřední deska

ÚD
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 21.10.2020 do
06.11.2020.
 

Stanovisko ZMO: Zastupitelstvo města Ostravy
ZMO
Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru prodeje části pozemku p.
č. 2120 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, usnesením č. 1107/
ZM1822/17 bod 2 dne 14.10.2020.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3209/RMOb-Sle/1822/70
ze dne 24.03.2021 doporučila rozhodnout o prodeji dílu "a" pozemku
parc. č. 2120 v k. ú. Slezská Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 2120, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, se nachází u ulice Na Vizině.

Žadatel jako chovatel včel a člen Českého svazu včelařů má zájem o koupi předmětné části pozemku z důvodu
prodloužení zahrady a umístění včelstva o několik metrů dále od sousedních nemovitostí, a tak zabránění
obtěžování sousedů včelami.

Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Odhad obvyklé ceny části pozemku parc. č. 2120, díl „a“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle ZP č.
947-4/2021 vypracovaného Ing. Josefem Fojtíkem,

ke dni ocenění činí:                                         120.000,-Kč vč. DPH
vzniklé vedlejší náklady:
cena za zhotovení znaleckého posudku:         1.400,-Kč + DPH, tj. 1.694,- Kč vč. DPH
cena za vyhotovení geometrického plánu:       5.400,-Kč + DPH, tj. 6.534,- Kč vč. DPH

Komise doporučila kupní cenu ve výši 120.000,-Kč včetně DPH, úhradu nákladů na zhotovení znaleckého
posudku ve výši 1.400,-Kč + DPH a geometrického plánu ve výši 5.400,-Kč + DPH za prodej části pozemku
parc. č. 2120, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 471 m2, která
je vymezena geometrickým plánem č. 4513-166/2020 ze dne 05.11.2020 a v něm nově označena jako:

- parc. č. 2120, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, díl „a“, o výměře 120 m2.

Žadatel s kupní cenou a úhradou vynaložených nákladů souhlasí.

Pozemek je dle platného Územního plánu vymezen k výstavbě rodinných domů. Dle ustanovení § 56 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je převod předmětu koupě předmětem
daně z přidané hodnoty (DPH).

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7 odst. 3 písm. b)
OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0015/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje částí pozemku p. p. č. 399/79 a pozemku p. p. č. 397/2 v

katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat:

- části pozemku p. p. č. 399/79, orná půda, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře cca 110 m2  z celkové
výměry 387 m2,  dosud nevymezené geometrickým plánem,
- pozemek p. p. č. 397/2, trvalý travní porost, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 61 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

- části pozemku p. p. č. 399/79, orná půda, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře cca 110 m2  z celkové
výměry 387 m2,  dosud nevymezené geometrickým plánem,
- pozemek p. p. č. 397/2, trvalý travní porost, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 61 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu B).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila radě usnesením č. 3/18 souhlasit pouze se
záměrem prodeje části pozemku p. p. č. 397/97, přiléhajícího k
pozemku p. p. č. 399/47 a zároveň nesouhlasit se záměrem prodeje
pozemku p. p. č. 397/2
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3214/RMOb-Sle/1822/70 ze
dne 24.03.2021 doporučila vydat nesouhlas se záměrem prodeje částí
pozemku p.p.č. 399/79 a pozemku parc. č. 397/2 v k. ú. Heřmanice.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Pozemky p. p. č. 397/2 a p. p. č. 399/79 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, se nachází na ulici Kastelána
Heřmana.

O prodej předmětných pozemků požádala XXXX XXXXXXX XXXXXXX. Záměrem žadatelky je
rozšířit svou zahradu. Žadatelka již žádala o prodej v roce 2015, pod sp.zn. S-SMO/267223/15/MJ/4,
kdy byla její žádost zamítnuta s odkazem na skutečnost, že druh pozemku „trvalý travní porost“ dle
ÚP „krajinná zeleň“ nebylo možné oplotit. Žadatelka ve své žádosti odkazuje na novelu Stavebního
zákona, podle které je možné oplotit „trvalý travní porost“.

Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Komise doporučila radě souhlasit pouze se záměrem prodeje části pozemku p. p. č. 399/79 v
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, přiléhajícího k pozemku p. p. č. 399/47 v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, a zároveň nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku p. p. č. 397/2 v k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava, vzhledem k tomu, že plochy s funkčním využitím „krajinná zeleň“ slouží především
k propojení větších celků zeleně, stabilizaci přírodního prostředí a rekreaci a dle sdělení ÚP podle
„Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území" nelze tyto pozemky oplotit, a další část
pozemku p. p. č. 399/79 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, když tyto pozemky mohou sloužit všem
občanům.

Žadatelka byla kontaktována a seznámena se záměrem majetkové komise s dotazem, zda by o tuto
variantu měla zájem. Žadatelka o prodej pouze pozemku přiléhajícího k pozemku p. p. č. 399/47 v
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, zájem nemá.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. b) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve
znění pozdějších změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji
hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a o prodeji práva
stavby, to vždy nejméně za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města
rozhodnutí o prodeji nevyhradí. Toto ustanovení se nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a)
tohoto odstavce.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k
záměru města prodat nemovité věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech
města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3 písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0016/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Bezúplatné nabytí podílu na pozemku parc. č. 1815 v katastrálním území

Kunčičky - ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   letecký snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

o bezúplatném nabytí

podílu ve výši id 1/3 na pozemku parc. č. 1815, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1481 m2, v obci
Ostrava, katastrální území Kunčičky,

od vlastníka:

Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 697 97 111

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 30.09.2021
vedoucí odboru majetkového

 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

bezúplatně nenabýt

podíl ve výši id 1/3 na pozemku parc. č. 1815, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1481 m2, v obci
Ostrava, katastrální území Kunčičky,

od vlastníka:

Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 697 97 111

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 30.09.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor majetkový doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Nebylo projednáno.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3006/RMOb-Sle/1822/64 ze
dne 03.02.2021 doporučila rozhodnout o bezúplatném nabytí podílu
ve výši id. 1/3 na pozemku parc. č. 1815 v k. ú. Kunčičky.
 

Stanovisko RMO: Rada města Ostravy
RMO
Rada města usnesením č. 05971/RM1822/90 ze dne 23.02.2021
vydala předchozí souhlas k nabytí podílu ve výši id. 1/3 na pozemku
parc. č. 1815 v k. ú. Kunčičky.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 30.09.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Městský obvod obdržel od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídku na bezúplatný
převod podílu ve výši id 1/3 na pozemku parc. č. 1815 v katastrálním území Kunčičky v obci Ostrava.

Jedná se o pozemek pod částmi místních komunikací č. 293 ul. Stavovská, č. 265 ul. Pstruží, č. 399 ul.
Brusova. Místní komunikace je v majetku městského obvodu. Zbývající spoluvlastnický podíl ve výši id 2/3 je
ve vlastnictví fyzických osob neznámé adresy.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. c) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodovat o nabytí hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a nabytí práva stavby po předchozím souhlasu rady
města, přičemž předchozí souhlas rady města se nevyžaduje v případě nabytí vlastnického práva k nemovité
věci dle smlouvy, o jejímž uzavření rozhodne kompetentní orgán městského obvodu na základě výsledků
zadávacího řízení vedeného podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek; není však oprávněno
rozhodovat o nabytí hmotných nemovitých věcí na základě směnné smlouvy.
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0017/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Nabytí (koupě) části pozemku parc. č. 1152 (označena parc. č. 1152/2) v

katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Snímek
Příloha č. 2:   Geometrický plán

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

o koupi

části pozemku parc. č. 1152, ostatní plocha, zeleň, o výměře 412 m2, v katastrálním území Slezská Ostrava,
obec Ostrava, která je vymezena geometrickým plánem č. 4505-157/2020 ze dne 12.10.2020 a v něm
označena jako:

- pozemek parc. č. 1152/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 256 m2 v katastrálním území Slezská
Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:

ATOLL - electronic, spol. s r.o.
sídlo: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov
IČO: 447 39 699

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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za kupní cenu ve výši 450.000,-Kč, splatnou do třiceti (30) dnů ode dne obdržení vyrozumění příslušného
katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva k pozemku,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru
smluv;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 30.09.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

nenabýt koupí

část pozemku parc. č. 1152, ostatní plocha, zeleň, o výměře 412 m2, v katastrálním území Slezská Ostrava,
obec Ostrava, která je vymezena geometrickým plánem č. 4505-157/2020 ze dne 12.10.2020 a v něm
označena jako:

- pozemek parc. č. 1152/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 256 m2 v katastrálním území Slezská
Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:

ATOLL - electronic, spol. s r.o.
sídlo: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov
IČO: 447 39 699

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 30.09.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Nebylo projednáno.
 

Správce rozpočtu: Marta Holková
referent agendy majetkové správy, agendy rozpočtu a financování

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Nabytí (koupě) pozemku je kryté rozpočtem.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3074/RMOb-Sle/1822/66
ze dne 17.02.2021 doporučila rozhodnout o koupi pozemku parc.
č. 1152/2 v k. ú. Slezská Ostrava a požádala Radu města Ostravy o
vydání předchozího souhlasu s nabytím.
 

Stanovisko RMO: Rada města Ostravy
RMO
Předchozí souhlas byl vydán usnesením rady města č. 06091/
RM1822/92 dne 09.03.2021.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 30.09.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 1152 v katastrální území Slezská Ostrava, v obci Ostrava, se nachází mezi ulicemi Sazečská
a Zámostní.

Městský obvod plánuje rekonstrukci ulic Zámostní a Sazečská. Bylo tedy s vlastníkem předmětného pozemku
zahájeno jednání o možném odkupu části pozemku, který je v geometrickém plánu č. 4505-157/2020 ze dne
12.10.2020 označen jako pozemek parc. č. 1152/2 o výměře 256 m2.

Jako podklad pro jednání o ceně byl zpracován znalecký posudek. Dle znaleckého posudku, vyhotoveného Ing.
Josefem Fojtíkem, ze dne 12.11.2020 byla pozemku parc. č. 1152/2 stanovena cena obvyklá ve výši 450.000,-
Kč. Vlastník s navrženou cenou souhlasí.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. c) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodovat o nabytí hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a nabytí práva stavby po předchozím souhlasu rady
města, přičemž předchozí souhlas rady města se nevyžaduje v případě nabytí vlastnického práva k nemovité
věci dle smlouvy, o jejímž uzavření rozhodne kompetentní orgán městského obvodu na základě výsledků
zadávacího řízení vedeného podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek; není však oprávněno
rozhodovat o nabytí hmotných nemovitých věcí na základě směnné smlouvy.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0018/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 131/10 v katastrálním území

Heřmanice, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
Příloha č. 2:   snímek s bytovým domem

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.p.č. 131/10, orná půda, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 320 m2 z celkové výměry
468 m2, dosud nevymezenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.p.č. 131/10, orná půda, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 320 m2 z celkové výměry
468 m2, dosud nevymezenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu B).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila radě usn. č. 4/18 souhlasit s prodejem pouze
celého pozemku p.p.č. 131/10 v k.ú. Heřmanice, a to pouze za
podmínky vybudování řádného parkoviště v souladu se stavebním
zákonem.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3191/RMOb-Sle/1822/69 ze
dne 17.03.2021 doporučila vydat nesouhlas se záměrem prodeje části
pozemku p.p.č. 131/10 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek p.p.č. 131/10 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, se nachází na ulici Poštulkova.

O prodej části uvedeného pozemku požádala společnost BOGOCZ&HANK s.r.o., IČO 071 65 943, a
to za účelem vybudování parkovacích míst pro osobní automobily k bytovému domu Poštulkova 29.

Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Komise doporučila radě souhlasit s prodejem pouze celého pozemku p.p.č. 131/10 v k. ú. Heřmanice,
obec Ostrava, a to pouze za podmínky vybudování řádného parkoviště v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Následně jsme byli Magistrátem města Ostravy, odborem investičním informováni o tom, že tento
pozemek je dotčen připravovanou stavbou kanalizace v lokalitě Bučina a plánuje se na něm obslužná
komunikace pro čerpací stanici odpadních vod (vč. inženýrských sítí), která bude umístěna na
sousedním pozemku p.p.č. 131/1 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Jedná se o prioritní projekt
statutárního města Ostravy v rámci řešení volných výustí (rušení vypouštění splaškových vod do
vodotečí), tedy investiční odbor statutárního města Ostravy nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. b) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve
znění pozdějších změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji
hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a o prodeji práva
stavby, to vždy nejméně za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města
rozhodnutí o prodeji nevyhradí. Toto ustanovení se nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a)
tohoto odstavce.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k
záměru města prodat nemovité věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech
města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3 písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0019/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 5054/1 v katastrálním území Slezská

Ostrava, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek 1
Příloha č. 2:   snímek 2

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

části pozemku parc. č. 5054/1, zahrada, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře cca 41 m2 a cca 20
m2 z celkové výměry 2 746 m2, dosud nevymezené geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

části pozemku parc. č. 5054/1, zahrada, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře cca 41 m2 a cca 20
m2 z celkové výměry 2 746 m2, dosud nevymezené geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu B).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila usn. č. 5/18 nesouhlasit se záměrem prodeje částí
pozemku parc. č. 5054/1 v k.ú. Slezská Ostrava.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3193/RMOb-Sle/1822/69 ze
dne 17.03.2021 doporučila vydat nesouhlas se záměrem prodeje části
pozemku parc. č. 5054/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 5054/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, se nachází na křižovatce ulic 8. března a
Sionkova.

O prodej požádala XXXXXX XXXXXXXX. Žadatelka uvádí, že části předmětného pozemku jsou více jak 10 let
neudržované a v poslední době se na nich objevily vyházené pomeranče a mandarinky. Dále také uvádí, že
části pozemku jsou pravděpodobně v nájmu fyzických osob.

Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Komise doporučila radě nesouhlasit se záměrem prodeje částí pozemku parc. č. 5054/1 v k. ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava. Tyto pozemky slouží nájemcům přilehlých bytových domů, na částech pozemku jsou platné
nájemní smlouvy a pod části pozemku probíhá kanalizační řad ve správě OVaK a.s.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. b) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a o prodeji práva stavby, to vždy nejméně za cenu v
daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne
zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji nevyhradí. Toto ustanovení se
nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0020/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 326/10 v katastrálním území Muglinov,

obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.p.č. 326/10, zahrada, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, o výměře 78 m2 z celkové výměry 722
m2, dosud nevymezenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.p.č. 326/10, zahrada, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, o výměře 78 m2 z celkové výměry 722
m2, dosud nevymezenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu B).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila radě usn. č. 6/18 nesouhlasit s prodejem části
předmětného pozemku.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3194/RMOb-Sle/1822/69 ze
dne 17.03.2021 doporučila vydat nesouhlas se záměrem prodeje části
pozemku p.p.č. 326/10 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek p. p. č. 326/10 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, se nachází v ulici Na Druhém.

O prodej pozemku zažádala paní XXXXXX XXXXXXX. Žadatelka uvádí, že předmětná část pozemku je
dlouhodobě nevyužitá, od zbytku zahrady oddělena plotem a nikdo o ni nepečuje.
Na pozemku se nachází chátrající zahradní bouda, vzrostlá třešeň a náletové dřeviny. Bouda je v katastrofálním
stavu, hrozí zřícení, které by ohrozilo zahradu a plot žadatelky. Záměrem žadatelky je tuto část pozemku
zkultivovat a používat ji jako zahradu. V plánu je odstranění boudy, kultivace náletů a pravidelná a náležitá péče
o strom. V části pozemku vytvoří květnatou zahradu pro podporu biodiverzity hmyzu v této oblasti. V souladu
s nynější protierozní politikou, se bude soustředit na hluboko kořenící rostliny, což v období přívalových dešťů
zajistí lepší vsak vody a tím také ochranu vlastní zahrady, která se nachází bezprostředně pod tímto pozemkem.
Jako další palčivý problém označuje výskyt invazivní asijské křídlatky japonské. Boje s touto rostlinou se také
zhostí. Žadatelka se domnívá, že prodej části tohoto pozemku bude benefitem pro celou komunitu a v malém
měřítku přispěje k boji proti klimatickým změnám.

Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Komise doporučila radě nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemku p. p. č. 326/10 v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava, pozemek je svěřen ZŠ Pěší. Ředitel školy zajistí v nejbližších měsících odstranění zahradního domku
a údržbu předmětného pozemku, který bude nadále využíván žáky této školy.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. b) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a o prodeji práva stavby, to vždy nejméně za cenu v
daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne
zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji nevyhradí. Toto ustanovení se
nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0021/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 724/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   geometrický plán 2405_84_2020
Příloha č. 2:   geometrický plán 2457_28_2021
Příloha č. 3:   snímek

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat:

- část pozemku p.p.č. 724/1, trvalý travní porost, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 416 m2,   vymezenou
geometrickým plánem č. 2405-84/2020 ze dne 13.07.2020 a geometrickým plánem č. 2457-28/2021 ze dne
05.03.2021 a označenou v nich nově jako:

- pozemek p.p.č. 724/1, trvalý travní porost, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 314 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021
vedoucí odboru majetkového

 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

- část pozemku p.p.č. 724/1, trvalý travní porost, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 416 m2,   vymezenou
geometrickým plánem č. 2405-84/2020 ze dne 13.07.2020 a geometrickým plánem č. 2457-28/2021 ze dne
05.03.2021 a označenou v nich nově jako:

- pozemek p.p.č. 724/1, trvalý travní porost, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, o výměře 314 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Z důvodu nouzového stavu se komise nekonala, odbory vydaly kladná
stanoviska.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3249/RMOb-Sle/1822/71
ze dne 31.03.2021 doporučila vydat souhlas se záměrem prodeje části
pozemku p.p.č. 724/1 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek p.p.č. 724/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, se nachází na ulici Vrbická.

O prodej předmětného pozemku požádal pan XXXXX XXXXXXX. Záměrem žadatele je získání přístupu do
domu a rozšíření zahrady. Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

V majetkové komisi z důvodu nouzového stavu nebylo projednáno. Stanoviska odborů jsou kladná. V současné
chvíli žadatel užívá pozemek na základě nájemní smlouvy. Geometrickým plánem č. 2457-28/2021 ze dne
05.03.2021 byl oddělen pruh pozemku pod nímž se nacházejí inženýrské sítě. Geometrickými plánem č.
2405-84/2020 ze dne 13.07.2020 byl oddělen pruh zeleně podél chodníku na ulici Vrbická a současně se
řeší samostatným jednáním výkup pozemku p.p.č. 724/8 od žadatele na němž je umístěn přístřešek městské
hromadné dopravy.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. b) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a o prodeji práva stavby, to vždy nejméně za cenu v
daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne
zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji nevyhradí. Toto ustanovení se
nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0022/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Prodej pozemku parc. č. 628/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a

zřízení věcného břemene - služebnosti
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
Příloha č. 2:   geometrický plán
Příloha č. 3:   doplnění žádosti

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) bere na vědomí

doplnění žádosti žadatelů XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX, které tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu,

dle důvodové zprávy  a přílohy předloženého materiálu;

 
2) konstatuje,

že žadatelé:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX,
a

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 1/6



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX,

kteří rovněž projevili zájem o koupi pozemku parc. č. 628/1, zahrada, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
o výměře 311 m2, svou žádost na výzvu ze dne 08.03.2021 vzali zpět;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

 
3) rozhodlo

o prodeji

pozemku parc. č. 628/1, zahrada, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 311 m2,

kupujícím:
XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX

do podílového spoluvlastnictví, a to každému ve výši 1/2,

za dohodnutou kupní cenu ve výši ............................... Kč vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené
na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 1.750,- Kč vč. DPH,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a vynaložených nákladů,
ne však dříve než dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

 
4) rozhodlo

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - kanalizace k tíži:

pozemku parc. č. 628/1, zahrada v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 311 m2, v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem č. 4560-45/2021 ze dne 18.03.2021,

ve prospěch oprávněného z věcného břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava, městského
obvodu Slezská Ostrava s povinným z věcného břemene - služebnosti:

XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX,

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo oprávněného zřídit na vlastní náklady na/v:
- části pozemku parc. č. 628/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, inženýrskou síť - kanalizaci, a to
vše vhodným a bezpečným způsobem,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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• právo oprávněného inženýrskou síť provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní
náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku parc. č. 628/1 v k. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy
nebo odstranění inženýrské sítě, 

• právo oprávněného provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti,

• povinnost povinného práva odpovídající tomuto břemeni - služebnost trpět,

s tím, že:
- rozsah věcného břemene - služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 4560-45/2021 ze dne
18.03.2021,
- věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
a za podmínky, že se povinný z věcného břemene - služebnosti stane vlastníkem zatíženého pozemku na
základě kupní smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) bere na vědomí

doplnění žádosti žadatelů XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX, které tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu,

dle důvodové zprávy  a přílohy předloženého materiálu;

 
2) konstatuje,

že žadatelé:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX,
a
XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX,

kteří rovněž projevili zájem o koupi pozemku parc. č. 628/1, zahrada, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
o výměře 311 m2, svou žádost na výzvu ze dne 08.03.2021 vzali zpět;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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3) rozhodlo

neprodat

pozemek parc. č. 628/1, zahrada, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 311 m2

kupujícím:
XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX

do podílového spoluvlastnictví, a to každému ve výši 1/2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Doporučuje schválit variantu A)
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise projednala a usn.č. 9/18 doporučila minimální kupní cenu
ve výši 500,-Kč/m2 vč. DPH, případně obálkovou metodu a úhradu
nákladů.
 

Stanovisko ZMO: Zastupitelstvo města Ostravy
ZMO
Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru prodeje předmětného
pozemku usnesením č. 1111/ZM1822/17, bod 2) ze dne 14.10.2020.
 

Úřední deska: Úřední deska
ÚD
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 29.10.2020 do
16.11.2020.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3241/RMOb-Sle/1822/71 ze
dne 31.03.2021 doporučila mimo jiné rozhodnout o prodeji pozemku
parc. č. 628/1 v k. ú. Slezská Ostrava a uzavření věcného břemene -
služebnosti kanalizace k tíži předmětného pozemku.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 628/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 311 m2, se nachází mezi
zahradami u bytových domů na ulicích Občanská a Na Burni. O prodej pozemku požádali XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXX XXXXX XXXXXX.
Žádosti jsou k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Cena nemovité věci dle znaleckého posudku Ing. Soni Kalusové ze dne 03.02.2021 činí 93.300,-Kč + DPH, tj.
300,-Kč/m2. Náklady vynaložené na zhotovení znaleckého posudku: 1.750,- Kč vč. DPH.

Majetková komise doporučila minimální kupní cenu ve výši 500,-Kč/m2 vč. DPH, případně obálkovou metodu
a úhradu vedlejších nákladů. Žadatelé byli výzvou ze dne 08.03.2021 vyzváni, aby nabídku, která bude
obsahovat výši kupní ceny doručili do 22.04.2021 k rukám starosty MOb Slezská Ostrava, a to nejpozději do
zahájení zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.

Žadatelé XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXX vzali svou žádost zpět.

Předmětným pozemkem prochází kanalizace. Při prodeji bude pro vedení a provozování uvedené inženýrské
sítě zřízeno příslušné věcné břemeno - služebnost.

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7 odst. 3 písm. b)
OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0023/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4121/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
Příloha č. 2:   geometrický plán

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat část pozemku parc. č. 4121/1, orná půda, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o

výměře 2 565 m2, která je vymezena geometrickým plánem č. 4548-39/2021 ze dne 10.03.2021 a v

něm označena nově jako:

- pozemek parc. č. 4121/1, orná půda, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 2 488 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 1/4



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021
vedoucí odboru majetkového

 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat část pozemku parc. č. 4121/1, orná půda, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o

výměře 2 565 m2, která je vymezena geometrickým plánem č. 4548-39/2021 ze dne 10.03.2021 a v

něm označena nově jako:

- pozemek parc. č. 4121/1, orná půda, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 2 488 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila usnesením č. 1/17 vydání kladného stanoviska k
záměru prodeje pozemku.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3244/RMOb-Sle/1822/71
ze dne 31.03.2021 doporučila vydat souhlas se záměrem prodeje
pozemku parc. č. 4121/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 4121/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, se nachází u ulice Počáteční.

O předmětnou část pozemku požádala v zastoupení Dopravního podniku Ostrava, a.s., IČO: 619 74 757
společnost IGEA s.r.o., IČO: 465 80 514 z důvodu vypracování dokumentace, vč. příslušné inženýrské
činnosti spojené s projektovou dokumentací pro společné povolení, resp. pro územní řízení stavby s názvem
"Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa". Předmětný pozemek má zájem nabýt DPO z důvodu
vybudování parkoviště pro své zaměstnance.

Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Odbor majetkový nechal vyhotovit GP č. 4548-39/2021 ze dne 10.03.2021, kterým došlo k rozdělení pozemku
parc. č. 4121/1 o celkové výměře 2 565 m2 a to na pozemky parc. č. 4121/1 o výměře 2 488 m2, a nově
označený pozemek parc. č. 4121/5 o výměře 77 m2 všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to
z důvodu umístění komunikace, která se nachází na části pozemku parc. č. 4121/1, který je nově označen
jako pozemek parc. č. 4121/5 všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7 odst. 3 písm. b)
OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0024/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Prodej pozemku parc. č. 349/3 a parc. č. 350/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

o prodeji

nemovitých věcí v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, konkrétně:

- pozemek parc. č. 349/3, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 16 m2,
- pozemek parc. č. 350/3, zahrada, o výměře 15 m2,

kupujícímu:
UPDATED PROPERTIES LLc.
id.č.: C2015 127 00292
sídlo: 1512 Woodberry Ln. Fayetteville, NC, 283 03 USA

za dohodnutou kupní cenu ve výši ................ vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené
na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 1.936,-Kč vč. DPH, 

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a vynaložených nákladů;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

neprodat

nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, konkrétně:

- pozemek parc. č. 349/3, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 16 m2,
- pozemek parc. č. 350/3, zahrada, o výměře 15 m2,

kupujícímu:
UPDATED PROPERTIES LLc.
id.č.: C2015 127 00292
sídlo: 1512 Woodberry Ln. Fayetteville, NC, 283 03 USA

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise usn. č. 7/18 doporučila kupní cenu ve výši 14.000,- Kč vč.
DPH, úhradu nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši
1.600,-Kč + DPH.
 

Úřední deska: Úřední deska
ÚD

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 24.11.2020 do
10.12.2020.
 

Stanovisko ZMO: Zastupitelstvo města Ostravy
ZMO
Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru prodeje pozemků usnesením
č. 1147/ZM1822/18, bod 2. ze dne 11.11.2020
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3240/RMOb-Sle/1822/71
ze dne 31.03.2021 doporučila rozhodnout o prodeji pozemku parc. č.
349/3 a parc. č. 350/3 v k. ú. Slezská Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemky parc. č. 349/3 a parc. č. 350/3 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, se nacházejí u ulice Zvěřinská.

O prodej předmětných pozemků požádala společnost Updated Properties, LLc, id. č. C2015 127 00292,
jakožto vlastník sousedních pozemků parc. č. 349/1, parc. č. 350/1, parc. č. 350/2 v k. ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, za účelem přístupu k domu a rozšíření stávající zahrady. Žádost je k nahlédnutí na odboru
majetkovém. Žadatel požádal také do doby prodeje o nájem pozemků, který je řešen samostatným materiálem.

Cena nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 349/3 a parc. č. 350/3 v k. ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava dle znaleckého posudku Ing. Josefa Fojtíka ze dne 01.02.2021:

ke dni ocenění činí:                                         14.000,-Kč vč. DPH
vzniklé vedlejší náklady:
cena za zhotovení znaleckého posudku:         1.600,-Kč + DPH, tj. 1.936,- Kč vč. DPH

Jeden z členů komise navrhl celkovou cenu 20.000,-Kč vč. DPH. Komise doporučila kupní cenu ve výši 14.000,-
Kč včetně DPH za prodej předmětných pozemků a úhradu nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši
1.600,-Kč + DPH .

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7 odst. 3 písm. b)
OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0025/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje pozemku parc. č. 4335/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

pozemek parc. č. 4335/2, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 80 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek parc. č. 4335/2, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 80 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise usn. 1/19 doporučila záměr prodeje pozemku parc. č. 4335/2 v
k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3296/RMOb-Sle/1822/72
ze dne 07.04.2021 doporučila vydat souhlas se záměrem prodeje
pozemku parc. č. 4335/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 4335/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se nachází na ulici Slívova.

O prodej uvedeného pozemku požádal pan XXXXX XXXXXX, a to z důvodu narovnání smluvních (vlastnických)
vztahů, když předmětný pozemek užívá, ale nájemní smlouva není uzavřena. Žádost je k nahlédnutí na odboru
majetkovém.

Komise doporučila radě souhlasit se záměrem prodeje předmětného pozemku.

Majetkový odbor doporučuje záměr prodeje. Stávající bezesmluvní užívání bude zohledněno při prodeji a v
případě, že prodej nebude realizován, bude s žadatelem jednáno ve věci uzavření nájemní smlouvy. Dle sdělení
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se na pozemku parc. č. 4335/2 nachází vodovodní potrubí a
kanalizační stoka. V případě realizace prodeje bude nutné k těmto inženýrským sítím zřídit věcné břemeno ve
prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí - statutární město Ostrava.

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7. odst. 3 písm.
b) a čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0026/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje pozemků p.p.č. 391/28, p.p.č. 852, p.p.č. 391/8 v k. ú.

Heřmanice, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

nemovité věci v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, konkrétně:

- pozemek p.p.č. 391/28, zahrada, o výměře 1 015 m2,
- pozemek p.p.č. 852, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 759 m2,
- pozemek p.p.č. 391/8, zahrada, o výměře 177 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 1/4



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

nemovité věci v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, konkrétně:

- pozemek p.p.č. 391/28, zahrada, o výměře 1 015 m2,
- pozemek p.p.č. 852, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 759 m2,
- pozemek p.p.č. 391/8, zahrada, o výměře 177 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise usn. 4/19 doporučila záměr prodeje předmětných pozemků v
k. ú. Heřmanice, obec Ostrava.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3297/RMOb-Sle/1822/72
ze dne 07.04.2021 doporučila vydat souhlas se záměrem prodeje
nemovitých věcí v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Předmětné pozemky p.p.č. 391/28, p.p.č. 852, p.p.č. 391/8 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava se nachází v
oblasti křižovatky ulic Kubínova a Koněvova.

O prodej uvedených pozemků požádal pan XXXXXXX XXXXXX, a to za účelem výstavby rodinného domu.
Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Komise doporučila radě souhlasit se záměrem prodeje předmětných pozemků.

Pozemek p.p.č. 391/28 je pronajímán za účelem rekreačního využití, XXX XXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX.
Pozemky, které jsou předmětem záměru prodeje by se společně jako celek daly využít ke stavbě rodinného
domu, proto majetkový odbor záměr doporučuje, stávající nájemce bude informován o záměru, a v případě
zájmu se může prodeje také zúčastnit.

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7 odst. 3 písm. b)
a čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0027/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje části pozemku parc. č. 914/9 v k. ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat:

část pozemku parc. č. 914/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře cca 15 m2  z celkové výměry 261 m2, dosud nevymezené geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku parc. č. 914/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře cca 15 m2  z celkové výměry 261 m2, dosud nevymezené geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu B).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila radě usnesením č. 2/19 nesouhlasit se záměrem
prodeje části předmětného pozemku.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3298/RMOb-Sle/1822/72 ze
dne 07.04.2021 doporučila vydat nesouhlas se záměrem prodeje části
pozemku parc. č. 914/9 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 914/9, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, přiléhá k ulici Na Františkově.

O prodej části předmětného pozemku požádala paní XXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXX, a to za
účelem koupě nebo dlouhodobého pronájmu parkovacího státní na ulici Na Františkově, kde mají trvalé bydliště
v budově č.p. 2096/14C. Žádost je k nahlédnutí na odboru majetkovém.

Majetková komise doporučila radě nesouhlasit se záměrem prodeje části předmětného pozemku, a to
vzhledem k tomu, že by městský obvod přišel o jediné místo v dané lokalitě, kde není parkování zpoplatněno.

Na ulici Na Františkově jsou některá parkovací místa ve vlastnictví fyzických osob. Tyto osoby nenabyly
předmětné nemovité věci od statutárního města Ostravy, ale od právnických osob.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0028/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Záměr prodeje části pozemku parc. č. 281 v k. ú. Koblov, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

souhlas

k záměru města prodat:

část pozemku parc. č. 281, zahrada, v k. ú. Koblov, obec Ostrava, o výměře cca 62 m2  z celkové výměry 68
m2, dosud nevymezené geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku parc. č. 281, zahrada, v k. ú. Koblov, obec Ostrava, o výměře cca 62 m2  z celkové výměry 68
m2, dosud nevymezené geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu B).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise doporučila radě usnesením č. 3/19 nesouhlasit se záměrem
prodeje části předmětného pozemku.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3299/RMOb-Sle/1822/72 ze
dne 07.04.2021 doporučila vydat nesouhlas se záměrem prodeje části
pozemku parc. č. 281 v k. ú. Koblov, obec Ostrava.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 281 v k. ú. Koblov, obec Ostrava, se nachází na ulici Výdušné.

O prodej části předmětného pozemku požádal pan XXXXXX XXXXXXXX. Žadatel požádal o prodej pozemku
vzhledem k tomu, že jako majitel sousedních pozemků má zájem o zvelebení pozemku a rozšíření zahrady.
Žadatel má zájem o výměru pozemku, která vznikne po odměření komunikace. Žádost je k nahlédnutí na
odboru majetkovém.

Majetková komise doporučila radě nesouhlasit se záměrem prodeje části předmětného pozemku, a to
vzhledem k tomu, že se v současné době připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci ul. Výdušná a
předmětný pozemek bude nutný pro rozšíření vozovky a současně se bude v této oblasti klást kanalizace a lze
předpokládat, že tento pozemek bude stavbou dotčený. Žadateli bude sděleno, že si může o prodej požádat
až po dokončení komunikace a kanalizace.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0029/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Prodej části pozemku parc. č. 2399/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   snímek
Příloha č. 2:   geometrický plán

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

o prodeji

části pozemku parc. č. 2399/1, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava o výměře 401 m2,
vymezenou geometrickým plánem č. 4476-85/2020 ze dne 13.07.2020 a označenou v něm jako:

- pozemek parc. č. 2399/1, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 358 m2,

kupujícímu:
Rezidence Slezská s.r.o.
IČO: 106 82 546
sídlo: Palisova 1224/8, Kylešovice, 747 06 Opava

za dohodnutou kupní cenu ve výši 240.000,-Kč vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Materiál ZMOb_M

s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené
na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 1.694,-Kč vč. DPH,
- geometrického plánu, tj. částku ve výši 6.050,-Kč vč. DPH 

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a vynaložených nákladů;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu,

za podmínky, že se kupující stane vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 2334 v k. ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

neprodat

část pozemku parc. č. 2399/1, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava o výměře 401 m2,
vymezenou geometrickým plánem č. 4476-85/2020 ze dne 13.07.2020 a označenou v něm jako:

- pozemek parc. č. 2399/1, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 358 m2,

kupujícímu:
Rezidence Slezská s.r.o.
IČO: 106 82 546
sídlo: Palisova 1224/8, Kylešovice, 747 06 Opava

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Komise usn. č. 6/19 doporučila kupní cenu ve výši 240.000,-Kč vč.
DPH, úhradu nákladů na zhotovení znaleckého posudku ve výši

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1.400,-Kč + DPH a na zhotovení geometrického plánu ve výši 5.000,-
Kč + DPH.
 

Úřední deska: Úřední deska
ÚD
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 03.02.2021 do
19.02.2021.
 

Stanovisko ZMO: Zastupitelstvo města Ostravy
ZMO
Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru prodeje pozemku usnesením
č. 1256/ZM1822/20, bod 2. ze dne 27.01.2021
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava usnesením č. 3300/RMOb-Sle/1822/72
ze dne 07.04.2021 doporučila rozhodnout o prodeji pozemku parc.
č. 2399/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava za kupní cenu dle
návrhu.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Pozemek parc. č. 2399/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, se nachází u ulice Keltičkova, při vjezdu do
bývalého areálu Dolu Petr Bezruč.

O prodej předmětného pozemku požádala společnost LA PROCURA, IČO: 286 28 128. Žadatel je vlastníkem
sousedních pozemků a účelem žádosti je sjednocení těchto pozemků pro další záměry. Žádost je k nahlédnutí
na odboru majetkovém.

Příprava žádosti probíhala v době nouzového stavu a nebyla tedy projednána v majetkové komisi. Stanoviska
odborů DaŽP, INV a TS k prodeji byla bez připomínek. Na pozemku se nachází chodník, výdušná jáma a
pomník Petra Bezruče. Geometrickým plánem bylo navrženo oddělení chodníku.

Původní žadatel, jehož záměrem byla koupě předmětné nemovitosti za účelem sjednocení se
sousedními pozemky ve svém vlastnictví, dne 29.03.2021 podal návrh na změnu vlastnického práva na
příslušný katastrální úřad, na základě kupní smlouvy, kdy převádí své vlastnictví k předmětným nemovitostem
na společnost Rezidence Slezská s.r.o, IČO: 106 82 546.

Následně společnost Rezidence Slezská s.r.o, IČO: 106 82 546 požádala SMO, MOb Slezská Ostrava o prodej
pozemku parc. č. 2399/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, za účelem sjednocení pozemku se sousedními
pozemky pro další záměry.

Prodej předmětného pozemku společnosti Rezidence Slezská, s.r.o., IČO: 106 82 546 bude uskutečněn za
podmínky provedené změny vlastnického práva k sousedním pozemkům na příslušném katastrálním úřadu.

Odhad obvyklé ceny pozemku parc. č. 2399/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 358 m2, dle
ZP č. 961-18/2021 vypracovaného Ing. Josefem Fojtíkem:

ke dni ocenění činí:                                         240.000,-Kč vč. DPH
vzniklé vedlejší náklady:
cena za zhotovení znaleckého posudku:         1.400,-Kč + DPH, tj. 1.694,- Kč vč. DPH
cena za zhotovení geometrického plánu:         5.000,-Kč + DPH, tj. 6.050,-Kč vč. DPH

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7 odst. 3 písm. b)
OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0030/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Bc. Ivana Krejčová
vedoucí oddělení evidence majetku

 
Věc: Projednání žádosti o uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s

uznáním dluhu
 
Obsah: Důvodová zpráva
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) projednalo

žádost pana XXXXXXXXX XXXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu vzniklého z nájmu bytu a služeb spojených s
užíváním bytu a o snížení nájemného z 50,- Kč/m2 na částku výši 35,- Kč/m2 za období 10/2020 až 03/2021;
dle důvodové zprávy předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo

částečně vyhovět žádosti, a to části týkající se uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s uznáním
dluhu s panem XXXXXXXXXX XXXXXXXX, narozeným v roce XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, týkající se dluhu vzniklého z nájmu bytu a služeb spojených s užíváním bytu; dle
důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) projednalo

žádost pana XXXXXXXXX XXXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu vzniklého z nájmu bytu a služeb spojených s
užíváním bytu a o snížení nájemného z 50,- Kč/m2 na částku výši 35,- Kč/m2 za období 10/2020 až 03/2021;
dle důvodové zprávy předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo

nevyhovět žádosti ani částečně, a neuzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu
s panem XXXXXXXXXX XXXXXXXX, narozeným v roce XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, týkající se dluhu vzniklého z nájmu bytu a služeb spojených s užíváním bytu; dle
důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor majetkový doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
rozhodnout o uzavření dohody dle návrhu usnesení - varianta A).
 

Stanovisko komise: Nebylo projednáno v žádné komisi
NPZK
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada MOb Slezská Ostrava na 72.schůzi konané dne 7.4.2021
usnesením č.3303/RMOb-Sle/1822/72 doporučila zastupitelstvu
projednat žádost + rozhodnout o částečném vyhovění žádosti a
uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 
Mgr. Martina Kozubalová
právník
 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Žádost o splátkový kalendář - pan XXXXXXXX XXXXXX:
Žadatel - pan XXXXXXXX XXXXXX - je uživatelem bytu č. X, o velikosti 2+1 (56,70 m2), v budově na adrese
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, měsíční nájemné činilo 2.835,- Kč (50,- Kč/m2), nájemní
smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 29.2.2020, v bytě bydlí od 1.12.2019. Požádal o splátkový kalendář
a zároveň o snížení náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši nájemného ze současných 50,- Kč/m2 na 35,-
Kč/m2, za období od 10/2020 do 03/2021.

Důvodem pro podání žádosti o snížení nájemného je to, že v domě bydlí jako poslední uživatel bytu v domě,
a proto má vyšší náklady na vytápění bytu. Této části žádosti nelze vyhovět, neboť pan XXXXXX je dlužník,
měl by hradit bezdůvodné obohacení, které odpovídá výši nájemného, a nemůže si tudíž žádat o jeho snížení
- nehradí žádné nájemné.

Zároveň žádá o uzavření splátkového kalendáře na dluh vzniklý z nájmu bytu a služeb spojených s užíváním
bytu za měsíce 03/2020, 05/2020 - 02/2021 a vyúčtování služeb za rok 2019, který činí ke dni 26.3.2021 celkem
částku 39.070,- Kč. V žádosti se pan XXXXXX zavázal splácet tento dluh ve výši 2.000,- Kč měsíčně, splátky
jsou navrženy takto: 1. splátka - 19. splátka bude činit 2.000,- Kč, 20. splátka bude činit 1.070,- Kč.

Pan XXXXXX uzavřel již v srpnu 2020 splátkový kalendář, který však neplnil. Důvodem byla ztráta zaměstnání
v souvislosti s koronavirovou krizí, navíc jeho spolubydlící byl dva měsíce hospitalizován. Od února tohoto roku
získal zaměstnání, jeho spolubydlící také začne pracovat, takže by byl schopen svůj dluh hradit.

Rada městského obvodu Slezská Ostrava na 71. schůzi rady dne 31.3.2021 rozhodla o podání žaloby o
vyklizení výše uvedeného bytu k Okresnímu soudu v Ostravě.

Odbor majetkový přesto doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření dohody, cílem
je, aby pan XXXXXX podepsal dohodu a uznal tak svůj dluh.

Uzavřeme-li s dlužníkem dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu, díky níž budeme mít, v případě
soudního sporu (poruší-li dlužník ujednané splátky a celý dluh se mu zesplatní), s ohledem na břemeno tvrzení
a břemeno důkazní, resp. povinnost tvrdit a prokázat, o mnoho lepší výchozí pozici, a to právě proto, že dlužník
uznal svůj dluh, než-li v případě, když zmíněnou dohodu uznáním dluhu neuzavřeme. Procesním důsledkem
uznání dluhu je přesun důkazního břemene z věřitele na dlužníka. Věřitel tak má v případě soudního sporu
usnadněnou pozici tím, že nemusí prokazovat vznik dluhu a jeho výši v době uznání, neboť uznáním dluhu
se zakládá právní domněnka, že dluh v době jeho uznání existoval (tato domněnka je vyvratitelná důkazem
opaku, který musí předložit dlužník). Navíc dlužník sám má zájem uzavřít zmíněnou dohodu a uznat svůj dluh.

Plocha bytu je uvedena jako započitatelná plocha pro výpočet nájemného.

Žádost a podklady jsou k nahlédnutí na odboru majetkovém.

O tomto návrhu usnesení je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno rozhodnout dle čl. 7 odst. 3 písm. h)
OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM4

Materiál pro ZMOb č.

MA/ZMOb/4.0031/21

Garant
projednání:

Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

předkládá: Ing. Ivona Vaňková
místostarostka

zpracoval: Jana Blokšová
referent agendy majetkové správy

 
Věc: Změna usnesení - záměr prodeje části pozemku parc. č. 29/1 v k. ú.

Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   letecký snímek
Příloha č. 2:   návrh GP č. 4571-30/2021
Příloha č. 3:   situace
Příloha č. 4:   základní podmínky prodeje

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

s odkazem na důvodovou zprávu a přílohu předloženého materiálu změnit své usnesení č. 0310/ZMOb-

Sle/1822/14 ze dne 25.02.2021, a to takto:

vydává souhlas

k záměru města prodat

část pozemku parc. č. 29/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 5 097
m2, vymezenou geometrickým plánem č. 4571-30/2021 ze dne ..................... a označenou v něm jako:

- pozemek parc. č. 29/6, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 2 129 m2

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

180
 
1) rozhodlo

s odkazem na důvodovou zprávu a přílohu předloženého materiálu změnit své usnesení č. 0310/ZMOb-

Sle/1822/14 ze dne 25.02.2021, a to takto:

vydává nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku parc. č. 29/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 5 097
m2, vymezenou geometrickým plánem č. 4571-30/2021 ze dne ......................   a označenou v něm jako:

- pozemek parc. č. 29/6, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 2 129 m2

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Daniela Lukavcová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru majetkového
 

Stanovisko odboru: Odbor majetkový
MA
Odbor MA doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko komise: Komise majetková
KM
Nebylo projednáno.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Rada městského obvodu projedná dne 21.04.2021. Doporučení RMOb
proto sdělí místostarostka, Ing. Vaňková, na jednání zastupitelstva.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Daniela Lukavcová
vedoucí odboru majetkového
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Mgr. Bc. Nikola Machová
právník
 

 
Termín plnění: 31.05.2021
 

V Ostravě dne 14.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Odbor majetkový magistrátu nás požádal o stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 29/1 v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nacházející se u ulice Keltičkova, s odkazem na žádost obchodní
společnosti Relokate Development s.r.o., IČO: 086 92 726, která je zastoupena Ing. Kateřinou Drdovou.
Předmětný pozemek je svěřen městskému obvodu Slezská Ostrava.

Žadatel požádal SMO o prodej části uvedeného pozemku parc.č. 29/1 o výměře 1 394 m2. Jako důvod
žadatel uvedl výstavbu polyfunkčního domu s byty a občanskou vybaveností. Žádost je k nahlédnutí na odboru
majetkovém.

Zastupitelstvo MOb Slezská Ostrava usnesením č. 0310/ZMOb-Sle/1822/14 ze dne 25.02.2021 vydalo souhlas
k záměru města prodat část pozemku parc. č. 29/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava o výměře 5 097 m2, vymezenou geometrickým plánem č. 4448-12/2020 ze dne 10.03.2020 a
označenou v něm jako:
- pozemek parc. č. 29/5, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 1 394
m2, a stanovilo základní podmínky prodeje, které jsou uvedeny v příloze č. 4 předloženého materiálu.

V rámci projednávání návrhu dopravní obslužnosti bylo ve spolupráci s MAPPA navrženo dopravní propojení
ulice U Staré elektrárny s ulicí Keltičkova - viz příloha č. 3.

S návrhem řešení dopravní obslužnosti v dané lokalitě došlo ke změně rozsahu projednávaného záměru,
na základě které žadatel žádá o prodej části pozemku vymezeného geometrickým plánem č. 4571-30/2021,
vyhotoveným pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (který ke dni navržení materiálů pro konání ZMOb není
potvrzen příslušným katastrálním úřadem), který je přílohou č. 2  předloženého materiálu, a to:
- pozemek parc. č. 29/6, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 2 129 m2.
Na základě výše uvedených skutečností je proto předložen návrh změny usnesení.

Dle čl. 7 odst. 3 písm. b) OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji hmotných nemovitých věcí,
s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, a o prodeji práva stavby, to vždy nejméně za cenu v
daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne
zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji nevyhradí. Toto ustanovení se
nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce.

Dle čl. 7 odst. 4 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas, či nesouhlas k záměru města prodat nemovité
věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. 3
písm. b) Statutu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 4/4



žadatel

předmět žádosti

 SMO, © ČÚZK

0 10 20 30 405
m 2

S

© Statutární město Ostrava, 2021

K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA, ČÁST POZEMKU PARC. Č. 29/1

12. 4. 2021



Ostrava 7-0/31Ostrava 7-0/31

29/1 9750 ostat.pl.
jiná plocha 29/1 6829 ostat.pl.

jiná plocha 0

29/6 2921 ostat.pl.
jiná plocha 0 29/1 3425 2921

9750 9750

 

ha m 2 ha m
2

Výměra dílu

Výměra parcelyOznačení
pozemku

Způs.
určení

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Číslo listu
vlastnictví

Označení
dílu

Díl přechází z pozemku
označeného v

katastru

nemovitostí

dřívější poz.

evidenci

Druh pozemku

Způsob využitíparc. číslem parc. číslem

pozemku
Označení Výměra parcely

ha m 2

Způsob využití

Typ stavbyDruh pozemku

Způsob využití

Dosavadní stav Nový stav

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

rozdělení pozemku

Marek Nováček - výkon 
zeměměřických činností
IČ 87438674 Jistebník č.p. 547
742 82 Jistebník

4571-30/2021

Ostrava-město

Ostrava

Slezská Ostrava

Ostrava 7-0/31

dle Seznamu souřadnic

Ing. Jiří Žváček, Ph.D.

2533/11

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.





Základní podmínky prodeje části pozemku parc. č. 29/1 v k. ú. Slezská Ostrava 

 

1.  Nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 

- zamýšlený budoucí způsob využití pozemku zájemcem (budoucí účel využití), 

u staveb bude uvedeno, jaké stavby hodlá zájemce na pozemku realizovat, přičemž 

jejich využití bude respektovat platný územní plán města, 

- prezentaci celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě, jejíž součástí 

bude doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi (vizualizace, urbanistické řešení 

apod.) tak, aby byl jeho záměr městskému obvodu pro jeho rozhodnutí jednoznačný 

a vypovídající, 

- popis záměru zejména z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti 

uvažovaného řešení, ať už z pohledu uvažovaného urbanistického, 

architektonického, dopravního, či funkčního řešení, 

- harmonogram výstavby stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětném 

pozemku realizovat, s předpokládanými termíny zahájení a dokončení, 

- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za pozemek; tato 

nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena jako obvyklá 

cena tohoto pozemku aktuálním znaleckým posudkem,  

- konkrétní údaje o způsobu financování. 

2.  Podmínkou finální kontraktace je shoda městského obvodu a zájemce na obsahu 

smluvní dokumentace. 

3.  Městský obvod si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, doplnění 

dodatečných informací od jednotlivých zájemců. 

4.  Městský obvod si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, 

případně finálně nekontrahovat. 

5.  Městský obvod si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech 

souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší 

nabídky, která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, 

termínů realizace, přínosu pro rozvoj dané lokality, či uvažovaného řešení, 

6.  Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 

městského obvodu hrazeny. 

 



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM1

Materiál pro ZMOb č.

ŠaK/ZMOb/10.0004/21

Garant
projednání:

Ing. Roman Goryczka
místostarosta

předkládá: Ing. Roman Goryczka
místostarosta

zpracoval: Ing. Lenka Kačmaříková
referent agendy rozpočtu a financování

 
Věc: Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - duben 2021
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Návrh dodatku MŠ Zámostní
Příloha č. 2:   Návrh dodatku MŠ Požární
Příloha č. 3:   Návrh dodatku MŠ Komerční
Příloha č. 4:   Návrh dodatku MŠ Komerční
Příloha č. 5:   Návrh dodatku ZŠ Bohumínská
Příloha č. 6:   Návrh dodatku ZŠ Pěší
Příloha č. 7:   Návrh dodatku ZŠ Chrustova
Příloha č. 8:   Návrh dodatku ZŠ Škrobálkova
Příloha č. 9:   Stav svěřeného majetku k 31. 12. 2020

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

210
 
1) schvaluje

a) dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace
b) dodatek č. 25 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace,
c) dodatek č. 14 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkové organizace,
d) dodatek č. 13 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvkové organizace,
e) dodatek č. 28 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkové organizace,
f) dodatek č. 29 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace,
g) dodatek č. 28 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizace,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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h) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkové organizace,
dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu s účinností od 1. 6. 2021

 
Vyřizuje Mgr. Petra Neuwirthová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru školství a kultury
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

210
 
1) neschvaluje

a) dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace
b) dodatek č. 25 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace,
c) dodatek č. 14 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkové organizace,
d) dodatek č. 13 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvkové organizace,
e) dodatek č. 28 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkové organizace,
f) dodatek č. 29 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace,
g) dodatek č. 28 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizace,
h) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkové organizace,
dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu s účinností od 1. 6. 2021

 
Vyřizuje Mgr. Petra Neuwirthová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru školství a kultury
 

Stanovisko odboru: Odbor školství a kultury
ŠaK
Předkladatel navrhuje schválit materiál dle varianty A
 

Stanovisko komise: Nebylo projednáno v žádné komisi
NPZK
 

Stanovisko RMO: Stanovisko RMO
RMO
Rada městského obvodu Slezská Ostrava doporučila dodatky schválit,
číslo usnesení 3267/RMOb-Sle/1822/72 ze dne 7. 4. 2021.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Mgr. Lucie Jaloviecová
právník
 
Mgr. Petra Neuwirthová
vedoucí odboru školství a kultury
 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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V Ostravě dne 13.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

V souladu s bodem č. 4.4. Směrnice č. 5/2019 pro evidenci majetku a inventarizaci majetku a závazků Úřadu
městského obvodu Slezská Ostrava je nutno provést jednou ročně aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových
organizací.

V dodatcích ke zřizovacím listinám jsou aktualizovány přílohy zřizovacích listin, které se týkají svěřeného
majetku příspěvkovým ogranizacím podle stavu k 31.12.2020. Přílohy jsou aktualizovány dle provedené
inventarizace jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Tímto způsobem je zajištěna provázanost zřizovací
listiny či jejího dodatku s účetní evidencí majetku dané organizace, i když s časovým posunem. Majetek, který
je předán příspěvkové organizaci k hospodaření, je zachycen v podrozvahové evidenci zřizovatele - městského
obvodu Slezská Ostrava. Hodnota svěřeného majetku je uvedena v dodatcích ke zřizovacím listinám a souhrně
v tabulce, která je přílohou č. 9 předloženého materiálu.

Kromě aktualizace majetkových příloh příspěvkových organizací je další změnou v dodatcích  zřizovacích
listin mateřských škol (základní školy již byly aktualizovány v prosinci 2020) zrušení povinnosti příspěvkových
organizací předkládat zřizovateli plán předpokládaných oprav a investic nejpozději do konce měsíce září pro
následující rozpočtový rok - Čl. VII., bod 2 písm. c) odst. cj.

Důvodem je pozdní termín pro předložení plánu a navíc je tato povinnost již vyřešena ve směrnici č. 4/2019
Zásady vztahů orgánů městského obvodu k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Slezská Ostrava v oblasti školství, kde je v Článku 3, bodu 3.2 o) řediteli příspěvkové
organizace uloženo do 30. 6. předložit plán předpokládaných oprav a investic pro následující rozpočtový rok.
Poslední změnou je u mateřských škol vypuštění odkazu na výše uvedené případy u nakládání s majetkem
(Čl. VII, bod 3, písm. e) z důvodu nadbytečné informace (vyjma případů výše uvedených je dostačující určení).

Materiál je předkládán v souladu s článkem 7 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.
14/2013, Statut města Ostravy, kde je zastupitelstvu městského obvodu vyhrazeno rozhodovat podle § 84 odst.
2 písm. d) zákona o obcích - zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat
jejich zřizovací listiny.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava    Příloha č. 1 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 
městský obvod Slezská Ostrava    
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č. xxxx/ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  

a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v platném znění 

DODATEK Č. 8 
ke zřizovací listině ze dne 18. 6. 2015 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 8 ke zřizovací listině zní: 

 

1. 

V čl. VII bod 2 písm. c) odst. cj) se ruší první věta a zní: 

cj) provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technické zhodnocení, popř. další stavební úpravy 

může příspěvková organizace pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. 

 

2. 

V čl. VII bod 3 písm. e) ruší text v závorce na konci věty zní: 

e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřeným movitým majetkem ručit ani jej vložit  

do obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoli jej 

zatěžovat či jinak nakládat s tímto majetkem, vyjma případů výše uvedených. 

 

3. 

Příloha č. 1 
Zřizovací listiny Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, se sídlem Zámostní 

1126/31, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00 – inventurní soupis svěřeného nemovitého majetku platný ke 

dni 31. 12. 2020 

 

 

Nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava – ulice Zámostní    Kč 

a) budovy a stavby   

budova č. p. 1126 na pozemku parc. č. 1294 

v celkové pořizovací ceně       9 505 587,16 

úprava zahrady - stavební a sadové úpravy v zahradě       575 926,90 

úprava zahrady - herní prvky v zahradě      1 129 627,82 

úprava zahrady - oplocení areálu      2 084 989,72 

výukový altán             80 000,00 

zahradní domek             60 000,00 

úprava zahrady – kruhový objezd          68 250,00 

 

b) pozemky 

parc. č. 1295, plocha o výměře 5 419 m2 

parc. č. 1294, plocha o výměře 355 m2 
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v celkové pořizovací ceně          311 095,00 

 

Nemovitý majetek v k. ú. Muglinov – ulice Keramická 

a)  budovy a stavby 

budova č. p. 230 na pozemku parc. č. 235     

v celkové pořizovací ceně       5 885 001,66 

 

b) pozemky 

parc. č. 13/27, plocha o výměře 645 m2 

parc. č. 235, plocha o výměře 175 m2 

v celkové pořizovací ceně          143 225,00  

 

Nemovitý majetek v k. ú. Koblov – ulice Antošovická 

a)  budovy a stavby (pouze pavilon E a část I. NP pavilonu D, viz nákres – svěřená část 

pavilonu D v I. NP je vyšrafována) 

budova č. p. 107 na pozemku parc. č. 610/9   

v celkové pořizovací ceně       13 138 444,17 

úprava zahrady – altán           244 027,00 

úprava zahrady – soubor herních prvků         415 411,00 

úprava zahrady – chodník           108 972,50 

 

 

 
 

b) pozemky 

parc. č. 610/9, plocha o výměře 640 m2, celková plocha pozemku je 1 891 m2   

(pouze pozemek pod pavilonem E a poměrné části pozemku pod pavilonem D - viz nákres), 

512 000,00 Kč 

parc. č. 610/8, plocha o výměře 3 208 m2, celková výměra parcely 7 707 m2  

(svěřený pozemek o výměře je vyšrafován – viz nákres), 21 846,48 Kč 

 

Celková plocha o výměře 3 848 m2  v celkové pořizovací ceně     533 846,48 Kč 
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4. 

Příloha číslo 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

Příloha č. 2 

zřizovací listiny Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, inventurní 

soupis svěřeného movitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020 

 

Movitý majetek       pořizovací cena (Kč) 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        25 000,00 

Dlouhodobý hmotný majetek      1 367 176,20 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    4 221 628,68 

 

5. 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

……………………………...............    ……....….......………….................... 

Bc. Richard Vereš   Ing. Roman Goryczka  

starosta   místostarosta  
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Statutární město Ostrava    Příloha č. 2 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 

městský obvod Slezská Ostrava    
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č. xxxx/ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  

a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v platném znění 

DODATEK Č. 25 
ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2002 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině zní: 

1. 

V čl. VII bod 2 písm. c) odst. cj) se ruší první věta a zní: 

cj) provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technické zhodnocení, popř. další stavební úpravy 

může příspěvková organizace pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. 

 

2. 

V čl. VII bod 3 písm. e) ruší text v závorce na konci věty zní: 

e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřeným movitým majetkem ručit ani jej vložit  

do obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoli jej 

zatěžovat či jinak nakládat s tímto majetkem, vyjma případů výše uvedených. 

 

3. 

Příloha číslo 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

Příloha č. 2 

zřizovací listiny Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace, inventurní 

soupis svěřeného movitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020 

 

Movitý majetek       pořizovací cena (Kč) 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        44 623,00 

Dlouhodobý hmotný majetek      1 388 365,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    2 015 016,81 

 

4. 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

..……………………………...............   ……………....….......…………............ 

Bc. Richard Vereš  Ing. Roman Goryczka   

starosta   místostarosta  



1/1  

Statutární město Ostrava   Příloha č. 3 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 
městský obvod Slezská Ostrava    
zastupitelstvo městského obvodu 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č. xxxx/ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  

a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v platném znění 

DODATEK Č. 14 
ke zřizovací listině ze dne 31. 5. 2011 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 14 ke zřizovací listině zní: 

 

1. 

V čl. VII bod 2 písm. c) odst. cj) se ruší první věta a zní: 

cj) provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technické zhodnocení, popř. další stavební úpravy 

může příspěvková organizace pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. 

 

2. 

V čl. VII bod 3 písm. e) ruší text v závorce na konci věty zní: 

e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřeným movitým majetkem ručit ani jej vložit  

do obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoli jej 

zatěžovat či jinak nakládat s tímto majetkem, vyjma případů výše uvedených. 

 

3. 

Příloha číslo 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

Příloha č. 2 

zřizovací listiny Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkové organizace,  

inventurní soupis svěřeného movitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020  

 

Movitý majetek       pořizovací cena (Kč) 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         88 287,50 

Dlouhodobý hmotný majetek      1 236 231,95 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    3 178 618,40 

 

4. 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

………………………………...............  …………....….......…………............ 

Bc. Richard Vereš      Ing. Roman Goryczka   

starosta       místostarosta 
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Statutární město Ostrava   Příloha č. 4 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 

městský obvod Slezská Ostrava    
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č.xxxx/ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  

a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v platném znění 

DODATEK Č. 13 
ke zřizovací listině ze dne 31. 5. 2011 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 13 ke zřizovací listině zní: 

 

1. 

V čl. VII bod 2 písm. c) odst. cj) se ruší první věta a zní: 

cj) provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technické zhodnocení, popř. další stavební úpravy 

může příspěvková organizace pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. 

 

2. 

V čl. VII bod 3 písm. e) ruší text v závorce na konci věty zní: 

e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřeným movitým majetkem ručit ani jej vložit  

do obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoli jej 

zatěžovat či jinak nakládat s tímto majetkem, vyjma případů výše uvedených. 

 

3. 

Příloha číslo 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

Příloha č. 2 

Zřizovací listiny Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22, příspěvkové organizace, inventurní 

soupis svěřeného nemovitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020 

 

Movitý majetek       pořizovací cena (Kč) 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         50 504,50 

Dlouhodobý hmotný majetek      2 688 285,85 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    3 952 746,88 

 

4. 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

 

………………………………...............   ……………....….......…………............ 

Bc. Richard Vereš    Ing. Roman Goryczka   

starosta  místostarosta 
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Statutární město Ostrava  
městský obvod Slezská Ostrava  Příloha č. 5 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č.  /ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění 

DODATEK Č. 28 
ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2002 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině zní: 

 

1. 

Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění a zní: 

 

Příloha č. 1 

zřizovací listiny Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkové organizace, 

inventurní soupis svěřeného nemovitého majetku ke dni 31. 12. 2020 

Nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava 

 

a)  budovy a stavby, celkem 63 234 639,69 Kč 

budova č. p. 1082 na pozemku parc. č. 1463 

v celkové pořizovací ceně     58 405 494,49 Kč 

stavba – sportovní hřiště       3 521 341,40 Kč 

stavba – revitalizace zahrady – herní prvky, lezecká stěna      436 892,80 Kč 

stavba – altán            616 243,20 Kč 

stavba – úprava zahrady – zpevnění ploch        254 667,80 Kč 

b) Pozemky 

parc. č. 1463, plocha o výměře 3 939 m2 

parc. č. 1464/2, plocha o výměře 1408 m2 

parc. č. 1464/3, plocha o výměře 1 221 m2 

parc. č. 1465, plocha o výměře 2 433 m2 

 

v celkové pořizovací ceně     3 214 059,00 Kč 

 

 

 

2. 

Příloha č. 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

 

Příloha č. 2 

zřizovací listiny Základní školy Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvkové 

organizace, inventurní soupis svěřeného movitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020 
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         pořizovací cena  

Movitý majetek         

dlouhodobý nehmotný majetek         892 156,00 Kč 

dlouhodobý hmotný majetek      4  657 940,46 Kč 

drobný dlouhodobý hmotný majetek    11 223 833,96 Kč 

 

3. 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

………………………………...............   ……………....….......…………............ 

Bc. Richard Vereš  Ing. Roman Goryczka 

starosta  místostarosta 
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Statutární město Ostrava   
městský obvod Slezská Ostrava  Příloha č. 6 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č.   /ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění 

 

DODATEK Č. 29 
ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2002 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 29 ke zřizovací listině zní: 

 

1. 

Příloha číslo 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

 

Příloha č. 2 

zřizovací listiny Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace, inventurní soupis 

svěřeného movitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020 

 

Movitý majetek       pořizovací cena  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       419 166,60 Kč   

Dlouhodobý hmotný majetek      2 141 050,26 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    6 430 203,93 Kč 

 

2. 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

 

………………………………...............   ……………....….......…………............ 

Bc. Richard Vereš  Ing. Roman Goryczka 

starosta  místostarosta 
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Statutární město Ostrava  
městský obvod Slezská Ostrava  Příloha č. 7 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č.   /ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění 

 

DODATEK Č. 28 
ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2002 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině zní: 

 

1. 

Příloha číslo 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

 

Příloha č. 2 

zřizovací listiny Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizace, inventurní 

soupis svěřeného movitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020 

 

Movitý majetek       pořizovací cena  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       418 117,33 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek      5 483 996,70 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    6 109 268,63 Kč 

 

2 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

 

………………………………...............   ……………....….......…………............ 

Bc. Richard Vereš  Ing. Roman Goryczka 

starosta  místostarosta 
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Statutární město Ostrava   Příloha č. 8 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 
městský obvod Slezská Ostrava    
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schvaluje svým usnesením č.   /ZMOb-

Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění 

 

DODATEK Č. 3 
ke zřizovací listině ze dne 17. 4. 2019 příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace 
(dále jen příspěvková organizace) 

 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině zní: 

 

1. 

Příloha číslo 2 zřizovací listiny se mění a zní: 

 

Příloha č. 2 

zřizovací listiny Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkové organizace, 

inventurní soupis svěřeného movitého majetku platný ke dni 31. 12. 2020 

 

Movitý majetek       pořizovací cena  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       370 858,66 Kč   

Dlouhodobý hmotný majetek      1 390 863,93 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek    6 921 509,26 Kč 

 

2. 

Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 

 

Ve Slezské Ostravě dne:  

 

 

 

………………………………...............   ……………....….......…………............ 

Bc. Richard Vereš  Ing. Roman Goryczka 

starosta  místostarosta 
 



Příloha č. 9 k materiálu ŠaK/ZMOb/10.0004/21 

Stav svěřeného majetku k 31. 12. 2020 dle inventarizace příspěvkových organizací

stav k 1.1.2019 přírůstky úbytky stav k 31.12.2020 stav k 1.1.2019 přírůstky úbytky stav k 31.12.2020 stav k 1.1.2019 přírůstky úbytky stav k 31.12.2020

MŠ Zámostní 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 1,293,276.20 73,900.00 0.00 1,367,176.20 4,114,577.08 143,710.44 36,658.84 4,221,628.68

MŠ Požární 14,623.00 30,000.00 0.00 44,623.00 1,240,565.00 147,800.00 0.00 1,388,365.00 2,165,055.90 3,839.00 153,878.09 2,015,016.81

MŠ Bohumínská 63,287.50 25,000.00 0.00 88,287.50 1,239,441.95 0.00 3,210.00 1,236,231.95 3,105,862.01 72,756.39 0.00 3,178,618.40

MŠ Komerční 25,504.50 25,000.00 0.00 50,504.50 2,688,285.85 0.00 0.00 2,688,285.85 3,857,485.88 95,261.00 0.00 3,952,746.88

ZŠ Bohumínská 892,156.00 0.00 0.00 892,156.00 4,914,993.46 0.00 257,053.00 4,657,940.46 10,170,847.49 1,433,014.19 380,027.72 11,223,833.96

ZŠ Pěší 419,166.60 0.00 0.00 419,166.60 2,327,285.26 0.00 186,235.00 2,141,050.26 5,803,956.52 692,609.41 66,362.00 6,430,203.93

ZŠ Chrustova 418,117.33 0.00 0.00 418,117.33 5,483,996.70 0.00 0.00 5,483,996.70 5,612,078.89 659,919.30 162,729.56 6,109,268.63

ZŠ Škrobálkova 370,858.66 0.00 0.00 370,858.66 1,438,363.93 0.00 47,500.00 1,390,863.93 6,513,733.59 864,413.51 456,637.84 6,921,509.26

Celkem 2,203,713.59 105,000.00 0.00 2,308,713.59 20,626,208.35 221,700.00 493,998.00 20,353,910.35 41,343,597.36 3,965,523.24 1,256,294.05 44,052,826.55

stav k 1.1.2019 přírůstky úbytky stav k 31.12.2020 stav k 1.1.2019 přírůstky úbytky stav k 31.12.2020

MŠ Zámostní 33,390,753.77 0.00 94515.84 33,296,237.93 988,166.48 0.00 0.00 988,166.48

MŠ Požární 14,709,959.17 0.00 0.00 14,709,959.17 1,917,887.10 0.00 0.00 1,917,887.10  

MŠ Bohumínská 21,248,099.76 0.00 0.00 21,248,099.76 4,833,148.46 0.00 0.00 4,833,148.46

MŠ Komerční 22,769,442.80 0.00 0.00 22,769,442.80 1,413,482.84 0.00 0.00 1,413,482.84

ZŠ Bohumínská 63,301,782.29 0.00 67,142.60 63,234,639.69 3,214,059.00 0.00 0.00 3,214,059.00

ZŠ Pěší 54,532,544.02 0.00 0.00 54,532,544.02 1,931,113.70 0.00 0.00 1,931,113.70

ZŠ Chrustova 37,260,389.71 0.00 0.00 37,260,389.71 1,985,485.84 0.00 0.00 1,985,485.84

ZŠ Škrobálkova 31,292,398.92 0.00 0.00 31,292,398.92 1,463,740.98 0.00 0.00 1,463,740.98

Celkem 278,505,370.44 0.00 161,658.44 278,343,712.00 17,747,084.40 0.00 0.00 17,747,084.40

83,222,629.11

Majetek celkem

39,898,209.29

20,075,851.08

362,806,246.89

65,454,078.51

51,257,258.21

30,584,386.07

41,439,371.75

drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) dlouhodobý hmotný majetek (022) drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)

stavby (021) pozemky (031)

30,874,462.87



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM1

Materiál pro ZMOb č.

FaR/ZMOb/9.0003/21

Garant
projednání:

Ing. Roman Goryczka
místostarosta

předkládá: Ing. Roman Goryczka
místostarosta

zpracoval: Renata Bílá
správce rozpočtu

 
Věc: Účetní závěrka městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2020
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Rozvaha
Příloha č. 2:   Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 3:   Přehled o peněžních tocích
Příloha č. 4:   Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha č. 5:   Příloha účetní závěrky
Příloha č. 6:   Seznam protokolů a zpráv

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

160
 
1) schvaluje

a) účetní závěrku městského obvodu Slezská Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2020 za účetní
období od 1.1.2020 do 31.12.2020 dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu,

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný městským obvodem
Slezská Ostrava za období roku 2020 do výsledku hospodaření předcházejících účetních období (účet 432);

 
Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

160
 
1) neschvaluje

a) účetní závěrku městského obvodu Slezská Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2020 za účetní
období od 1.1.2020 do 31.12.2020 dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu,

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný městským obvodem
Slezská Ostrava za období roku 2020 do výsledku hospodaření předcházejících účetních období (účet 432);

 
Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

Stanovisko odboru: Odbor financí a rozpočtu
FaR
Doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko výboru: Finanční výbor zastupitelstva
VFIN
Bylo projednáno ve finančním výboru dne 12.04.2021
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Bylo projednáno na 72. schůzi Rady dne 07.04.2021.
 

Správce rozpočtu: Renata Bílá
správce rozpočtu
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Alena Larišová
vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Mgr. Martina Kozubalová
právník
 

 
Termín plnění: 30.04.2021
 

V Ostravě dne 13.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Podle čl. 10 odst. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve
znění pozdějších změn a doplňků, se městský obvod při hospodaření s finančními prostředky řídí zákonem o
obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dalšími právními předpisy a výše uvedeným
statutem.
Povinnost schvalovat účetní závěrku je uložena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, se
naplňuje ustanovení § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Pode čl. 10 odst. 13 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy,
ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok vždy před
schvalováním závěrečného účtu města bez výhrad nebo s výhradami a přijme opatření k nápravě nedostatků.
V roce 2020 při vedení účetnictví městského obvodu byla dodržena příslušná ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 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 a české účetní standardy pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.
410/2009 Sb.
Městský obvod Slezská Ostrava se rovněž řídil zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Kontrolní řád městského obvodu Slezská Ostrava upravuje mimo jiné oblast řídících kontrol, prováděných v
rámci vnitřního kontrolního systému. Vedoucí odborů a pověření zaměstnanci zabezpečují výkon řídící kontroly
formou předběžné, průběžné a následné kontroly dle ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole.
Předběžná řídící kontrola je uplatňována v procesu plánování a přípravy operací před jejich schválením.
Operacemi se rozumí proces přijímání rozhodnutí nebo uzavírání závazků a smluv, které mají za následek
veřejné výdaje nebo příjmy. Provedení předběžné řídící kontroly a schvalovacích postupů potvrzuje příkazce
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní svým podpisem na účetním dokladu nebo příloze, která se stává
nedílnou součástí účetního dokladu. Součástí je i kontrola náležitostí proplacených účetních dokladů.
Průběžná řídící kontrola je kontrola činností v průběhu operace, která zajišťuje úplný a přesný průběh operací
v návaznosti na předem dohodnuté smluvní či jiné podmínky, až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování.
Průběžnou řídící kontrolu zabezpečují vedoucí odborů a jimi pověření zaměstnanci, kteří zajišťují přímé
uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky.
Následná řídící kontrola zahrnuje kontrolu po ukončení a následném vyúčtování finančních operací s cílem
zjistit, zda údaje o hospodaření odpovídají skutečnostem rozhodným pro hospodaření s veřejnými prostředky.
Ověřuje, zda přezkoumávaná operace byla uskutečňována v souladu s právními a vnitřními předpisy a účetními
metodami, zda výdaje byly vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně, zda byly dodrženy podmínky dotací.
Následnou řídící kontrolu zabezpečují vedoucí odborů a jimi pověření zaměstnanci, kteří zajišťují přímé
uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky.
Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za
rok 2020:
Výsledky provedených řídích kontrol
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních
údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Každý vedoucí pracovník na svém odboru zpracovává a vyhodnocuje analýzu rizik. Útvar interního auditu z
těchto údajů sestavuje a aktualizuje mapu rizik. Poslední aktualizace proběhla v listopadu roku 2020. Ze zpráv,
o provedených řídících kontrolách jednotlivých vedoucích odborů, nevyplývají nedostatky, které by vyžadovaly
změnu v nastavení vnitřního kontrolního systému.

Výsledky provedených interních auditů

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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V roce 2020 byly provedeny čtyři audity. Dva audity byly provedeny v oblasti prověření systému. Zjištěné
nedostatky byly v obou případech zapříčiněny nedostatečnou řídící kontrolou. Jeden audit byl zaměřen na
oblast zabezpečení osobních údajů, kde nebyly zjištěny nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému.
Jeden audit byl za účelem prověření procesu, kde byly zjištěny nedostatky administrativního charakteru, ale
nebylo zjištěno porušení obecně závazných předpisů ani interních právních aktů.

Výsledky veřejnosprávních kontrol
V roce 2020 bylo provedeno 18 veřejnosprávních kontrol. Z celkového počtu bylo 12 u zřízených příspěvkových
organizací a 6 u příjemců dotací. Nedošlo k udělení sankcí nebo odvodů. V jedné příspěvkové organizaci
byly zjištěny nedostatky v oblasti nastavení vnitřního kontrolního systému, které znamenaly vznik právního a
finančního rizika.
Kontrola provedena externími kontrolními orgány – akce spolufinancované z prostředků EU
V roce 2020 neproběhla žádná kontrola v oblasti akcí spolufinancovaných z prostředků EU.
Bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření vykonané společností BDO Audit s.r.o. za období 01-09/2020.
K předloženým účetním výkazům - tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Výkaz o
změně vlastního kapitálu a Příloha účetní závěrky, uvádíme:
Účetní výkazy byly zpracovány dle platné legislativy a v rámci účetní jednotky odeslány v řádném termínu do
CSÚIS, kterým byly přijaty.
Vnitrovýkazová a mezivýkazová kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny chyby, byla dodržena bilanční
kontinuita – tzn. aktiva = pasiva.
Při uzavírání účetních knih byla provedena kontrola, zda Závěrečný účet rozvážný souhlasí s Počátečním
účtem rozvážným.
Byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek, jiných aktiv a pasiv. Závěrečná inventarizační
zpráva z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2020 je přílohou Zprávy o závěrečném
účtu a výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2020.
Situace v účetní jednotce od rozvahového dne do doby provedeného přezkumu hospodaření je popsána v
příloze účetní závěrky.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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SEZNAM PROTOKOLŮ A ZPRÁV 

z kontrol provedených vnějšími kontrolními orgány, předaných k evidenci na útvar interního auditu za rok 2020

18.11.2020

Datum vyhotovení 

zprávy/protokolu

Magistrát města Ostravy, odbor 

školství a kultury

Úřad městského obvodu Slezská 

Ostrava

Protokol o výsledku kontroly dle § 12 zák. č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád) a Kontrolního řádu MMO (kontrola dohledu 

nad dodržováním povinností vlastníka  nebo provozovatele dle 

zákona 115/2001 Sb., o podpoře sportu)

25.9.2020

Odbor financí a rozpočtu

Kontrolní orgán
Kontrolovaná osoba/orgán 

městského obvodu
Zpráva/protokol/zápis

Datum vyhotovení 

zprávy/protokolu

Odbor školství a kultury

Magistrát města Ostravy, odbor 

kancelář primátora, oddělení 

krizového řízení

Úřad městského obvodu Slezská 

Ostrava

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u 

úřadu městského obvodu Slezská Ostrava (realizace ustanovení ve 

smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních 

místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví)
24.8.2020

Kontrolní orgán
Kontrolovaná osoba/orgán 

městského obvodu
Zpráva/protokol

BDO Audit s.r.o.,                     

IČO 45314381

statutární město Ostrava, městský 

obvod Slezská Ostrava

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městského 

obvodu Slezská Ostrava za období 1.1.2020 do 31.12.2020 (účto k 

30.9.2020)



Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje

městský obvod Slezská Ostrava - 

Úřad městského obvodu Slezská 

Ostrava
26.8.2020

Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o 

požární ochraně provedené podle ustanovení zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně (místo kontroly Těšínská 138/35)

Odbor technické správy

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje

Úřad městského obvodu Slezská 

Ostrava

Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o 

požární ochraně provedené podle ustanovení zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně (místo kontroly nám. J. Gagarina 1195/5)
22.6.2020

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje

statutární město Ostrava Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o 

požární ochraně provedené podle ustanovení zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně (místo kontroly Azylový dům, Na Lyščině 

338/2)

23.7.2020

Magistrát města Ostravy, odbor 

majetkový

městský obvod Slezská Ostrava Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 

provedené u MOb Slezská Ostrava (stížnost občanky na postup 

MOb SO ve věci řešení plísně v bytě, na umístění barelů na 

dešťovou vodu a na užívání pozemku)

Kontrolní orgán
Kontrolovaná osoba/orgán 

městského obvodu
Zpráva/protokol/zápis

Datum vyhotovení 

zprávy/protokolu

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje

objekt na Nám. J. Gagarina, Dům 

s pečovatelskou službou na ulici 

Hladnovská, Azylový dům na ulici 

Na Liščině, objekt 

Slezskoostravské radnice

Schválení dokumentace zdolávání požárů

28.12.2020

24.7.2020
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15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM1

Materiál pro ZMOb č.

FaR/ZMOb/9.0004/21

Garant
projednání:

Ing. Roman Goryczka
místostarosta

předkládá: Ing. Roman Goryczka
místostarosta

zpracoval: Renata Bílá
správce rozpočtu

 
Věc: Zpráva o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2020 -

závěrečný účet
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Závěrečný účet za rok 2020
Příloha č. 2:   Finanční vypořádání za rok 2020
Příloha č. 3:   Výkaz FIN - 12 M
Příloha č. 4:   Rekapitulace příjmů, výdajů a financování za rok 2020
Příloha č. 5:   Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku,
pohledávek a závazků za rok 2020
Příloha č. 6:   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok
2020

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

160
 
1) schvaluje

Zprávu o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2020 - závěrečný účet dle přílohy č. 1, č.
2 a č. 3 předloženého materiálu
a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2020 dle přílohy č.
6 předloženého materiálu,

dle důvodové zprávy předloženého materiálu;

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
2) souhlasí

s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2020, a to bez výhrad.

 
Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

160
 
1) neschvaluje

Zprávu o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2020 - závěrečný účet dle přílohy č. 1, č.
2 a č. 3 předloženého materiálu
a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2020 dle přílohy č.
6 předloženého materiálu,

dle důvodové zprávy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
2) nesouhlasí

s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2020.

 
Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

Stanovisko odboru: Odbor financí a rozpočtu
FaR
Doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko výboru: Finanční výbor zastupitelstva
VFIN
Bylo projednáno ve finančním výboru dne 12.04.2021.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Bylo projednáno na 72. schůzi Rady dne 07.04.2021.
 

Správce rozpočtu: Renata Bílá
správce rozpočtu
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Alena Larišová
vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Mgr. Martina Kozubalová
právník
 

 
Termín plnění: 30.04.2021
 

V Ostravě dne 13.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je
zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat závěrečný účet obce. Dle čl. 10 odst. 13 OZV statutárního města
Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvo městského
obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu
za uplynulý kalendářní rok vždy před schvalováním závěrečného účtu města bez výhrad nebo s výhradami a
přijme opatření k nápravě nedostatků. Závěrečný účet je členěn dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje
podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přezkoumání hospodaření městského obvodu
probíhá za podmínek stanovených zákonem o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření a zpráva  o výsledku přezkoumání hospodaření městského
obvodu budou podkladem pro úpravu výše dotací z rozpočtu města.

Uvedenými ustanoveními je založeno oprávnění Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
rozhodovat o bodu č. 1 a bodu č. 2  předloženého materiálu.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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HODNOCENÍ CELOROČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO 
OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA ZA ROK 2020 
 
Dle OZV města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, v platném znění, článku 10 odst. 13., 

zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 

hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok vždy před schvalováním závěrečného účtu 

města bez výhrad nebo s výhradami a přijme opatření k nápravě nedostatků. Závěrečný účet je členěn 

dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření městského 

obvodu probíhá za podmínek stanovených zákonem o přezkoumání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření a zpráva o výsledcích 

přezkoumání hospodaření městského obvodu jsou podkladem pro úpravu výše dotací z rozpočtu 

města. 

 

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu za rok 2020 je uvedeno dle skutečnosti 

v účetnictví k 31.12.2020 a je předkládáno v členění: 

 

Závěrečný účet 

1.    Příjmy 

2.    Výdaje 

3.  Stav účelových fondů 

4.  Hospodaření příspěvkových organizací 

5.    Finanční vypořádání MOb Slezská Ostrava za rok 2020 

6.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 – Závěr 

7.    Tabulková část: 

           Tabulka č. 1 – Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2020  

           Tabulka č. 2 – Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2020  

           Tabulka č. 3 – Příspěvkové organizace – hospodářský výsledek za rok 2020 

 

Přílohy závěrečného účtu: 

1.  Finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2020. 

2.  Zpráva o výsledku inventarizace majetku, závazků a účtů městského obvodu Slezská Ostrava  

k 31.12.2020. 

3.  Výkaz FIN 2-12 M 

4.  Rekapitulace příjmů, výdajů a financování 

5.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2020. 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 
V předloženém Závěrečném účtu městského obvodu Slezská Ostrava zpracovaném v tabulkové formě 

a na základě zpracovaného výkazu zisku a ztráty je za běžné účetní období (rok 2020) 

 

výsledek hospodaření                - 30.923 tis. Kč.  

 

Výše uvedený výsledek hospodaření je rozdílem nákladů a výnosů roku 2020. Náklady roku 2020 jsou 

vyšší než výnosy roku 2020.  

 

Rozpočet pro rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Slezská Ostrava usnesením 

č. 0174/ZMOb-Sle/1822/8 dne 19.12.2019. V průběhu roku 2020 došlo na základě požadavků příkazců 

finančních operací k úpravě rozpočtu 31 rozpočtovými opatřeními. Rozpočet příjmů byl navýšen 

o 33.260 tis. Kč a rozpočet výdajů byl navýšen o 97.168 tis. Kč. Zdrojem krytí těchto úprav byly 

transfery z vyšších rozpočtů (SMO, MSK, SR) a vlastní zdroje. Hospodaření městského obvodu Slezská 

Ostrava za rok 2020 skončilo převahou výdajů nad příjmy, tj. schodkem ve výši 55 mil. Kč.  

 

Přebytek hospodaření činí cca 66,7 mil. Kč – z tohoto přebytku je již 50 mil. Kč zapojeno 

ve schváleném rozpočtu roku 2021 na realizaci přecházejících a naplánovaných investičních akcí. 

Po schválení tohoto závěrečného účtu je možno do rozpočtu roku 2021 zapojit dalších 16,7 mil. Kč. 

   

 

 

 

Ing. Alena Larišová 

vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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Závěrečný účet – bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12.2020  

 Rozpočet  % plnění 

 schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na schválený 

rozpočet 
na upravený 

rozpočet 

Třída 1 – Daňové příjmy 55.050.000,00 55.050.000,00 54.307.449,47 98,65 98,65 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 74.567.000,00 77.019.000,00 87.119.371,94 116,83 113,11 

Třída 3 – Kapitálové příjmy 5.000.000,00 5.500.000,00 6.147.187,66 122,94 111,77 

Třída 4 – Přijaté transfery 180.907.000,00 211.215.000,00 201.877.881,59 111,59 95,58 

Příjmy celkem 315.524.000,00 348.784.000,00 798.333.539,66 253,02 228,89 

Konsolidace příjmů 5.087.000,00 8.787.000,00 448.881.649,00   

PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 310.437.000,00 339.997.000,00 349.451.890,66 112,57 102,78 

      

Třída 5 – Běžné výdaje 327.954.000,00 375.297.000,00 777.646.198,21 237,12 207,21 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 47.570.000,00 97.395.000,00 75.726.047,07 159,19 77,75 

Výdaje celkem 375.524.000,00 472.692.000,00 853.372.245,28 227,25 180,53 

Konsolidace výdajů 5.087.000,00 8.787.000,00 448.881.649,00   

VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 370.437.000,00 463.905.000,00 404.490.596,28 109,19 87,19 

      

SALDO PŘÍJMY – VÝDAJE  
(stav k 31.12.2020) 

  - 55.038.705,62   

      

Třída 8 - Financování   55.038.705,62   

Položka 8115 – Změna stavu krát. 
prostředků na bank. účtech 

   55.370.554,22   

Položka 8901 – Opravné položky 
k peň. operacím (DPH) 

  - 331.848,60   

 

 

Stav finančních zdrojů k 31.12.2020 

1. Základní běžný účet (účet 231) 

Základní běžný účet Česká spořitelna a.s. 22.607.564,74 

Příjmový účet Česká spořitelna a.s. 26.386.181,13 

Výdajový účet Česká spořitelna a.s. 17.931.561,34 

Kartový účet Česká spořitelna a.s.       125.624,54 

Základní běžný účet Česká národní banka         61.080,98 

Základní běžný účet Komerční banka 0,00 

Celkem  67.112.012,73 

 
2. Ostatní bankovní účty (účet 236) 

Účelový fond oprav a modern. BF Česká spořitelna a.s.   2.377.232,39 

Sociální fond Česká spořitelna a.s. 13.537.232,04 

Celkem  15.914.464,43 

 

3. Cizí prostředky (účet 245) 

Depozitní účet Česká spořitelna a.s. 23.974.979,88 

Celkem  23.974.979,88 
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1.    PŘÍJMY 

Plnění rozpočtu příjmů 
 

 

 Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

 
schválený upravený 

Skutečnost 
k 31.12.2020 

na upravený 
rozpočet 

Třída 1 – Daňové příjmy 55.050 55.050 54.307.449,47 98,65 

1333 Poplatky za uložení odpadů 5.000 5.000 4.479.010,00 89,58 

1341 Poplatek ze psů 500 500 501.710,16 100,34 

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 450 450 509.814,00 113,29 

1361 Správní poplatky 1.100 1.100 1.074.395,00 97,67 

1511 Daň z nemovitých věcí 48.000 48.000 47.742.520,31 99,46 

      

Třída 2 – Nedaňové příjmy 74.567 77.019 87.119.371,94 113,11 

v tom např.:     

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23.475 23.475 26.597.909,56 113,30 

2112 Příjmy z prodeje zboží 0 0 1.250,00 x 

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.300 1.300 1.862.350,07 143,26 

2122 Odvody příspěvkových organizací 6.537 6.583 6.503.364,60 98,79 

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3.400 3.400 4.367.874,41 128,47 

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí 36.245 36.245 38.760.146,89 106,94 

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1.900 1.900 2.595.523,83 136,61 

214x Příjmy z úroků 10 10 23.233,06 232,33 

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 206.993,72 x 

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 1.167.439,54 x 

232x Ostatní nedaňové příjmy 0 2.406 3.425.872,63 142,39 

2343 Př. z dobíh. úhrad dobýv. prostoru a z vydob. neros. 1.700 1.700 1.537.411,63 90,44 

2460 Spl. půjč. prostř. od obyvatelstva 0 0 70.002,00 x 

      

Třída 3 – Kapitálové příjmy 5.000 5.500 6.147.187,66 111,77 

3111 Příjmy z prodeje pozemků 2.000 2.000 3.896.277,00 194,81 

3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 3.000 3.500 2.239.910,66 64,00 

3113 Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. majetku 0 0 11.000,00 x 

      

Třída 4 – Přijaté transfery 175.820 202.428 201.877.881,59 99,73 

4111 Neinv. přij. transfery z všeob. pokl. spr. st. rozp. 0 893 893.240,00 100,03 

4112 Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souh. dot. vztahu 14.109 14.109 14.109.000,00 100,00 

4116 Ostatní neinv. přij. trans. ze státn. rozpočtu 0 16.832 16.828.193,74 99,98 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od karjů 0 5.001 4.760.143,87 95,18 

4137 Neinv. převody mezi st. městy a jejich měst. obvody 161.711 123.612 123.596.539,30 99,99 

4216 Ostatní inv. přij. trans. ze státn. rozpočtu 0 9.457 9.455.282,62 99,98 

4251 Inv. převody mezi st. městy a jejich městs. obvody 0 32.524 32.235.482,06 99,11 

      

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 310.437 339.997 349.451.890,66 102,78 
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1. A Daňové příjmy – plnění 98,65 % 

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí – především jsou to poplatky za ukládání odpadů 

na skládky.  Plnění je ve výši 89,58 %, tj. 4.479 tis. Kč. Rozpočet na této položce byl naplánován 

ve výši 5.000 tis. Kč.  Provozovateli skládek, kteří ukládají na skládky v našem obvodě, jsou: 

AWT Rekultivace, a.s. a Czech Slag NH a.s. 

Místní poplatky z vybraných činností a služeb – zahrnuje poplatek ze psů, který byl vybrán ve výši  

502 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 100,34 % z naplánované částky 500 tis. Kč. Dále zahrnuje 

poplatek za užívání veřejného prostranství – plnění ve výši 510 tis. Kč z naplánované částky  

450 tis. Kč, tj. plnění na 113,29 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní 

užívání veřejného prostranství – provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení 

sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, 

umístění skládek a další.  

Správní poplatky jsou plněny na 97,67 % v celkové částce 1.074 tis. Kč a jsou tvořeny především 

poplatky za správní úkony a správní řízení – např. za vstupy na pozemky, stavebními poplatky, 

za úkony prováděné matrikou apod.  

Daně z majetku, zahrnující daň z nemovitých věcí, která je ve výši 47.743 tis. Kč – plnění  

na 99,46 %. Schválený rozpočet pro rok 2020 činil 48 mil. Kč. Termíny  plateb  daně  z nemovitých 

věcí  jsou každoročně  k  30.05. a 30.11.  Tyto vybrané daně zasílá finanční úřad pro náš městský 

obvod prostřednictvím statutárního města Ostravy.   

 

1. B Nedaňové příjmy – plnění 113,11 % 

Jako celek se nám nedaňové příjmy daří naplňovat. Jedná se o příjmy z  vlastní činnosti, jako jsou 

poskytované služby a příjmy z pronájmu. U těchto položek bylo plnění cca 110,70 % (rozpočet  

72.913 tis. Kč, skutečnost 80.712 tis. Kč). 

Příjmy z úroků (23 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy jako jsou příspěvky, pojistné náhrady a vrátky 

záloh (1.167 tis. Kč), příjmy z úhrad dobývacího prostoru (1.537 tis. Kč) a také přijaté sankční platby 

(207 tis. Kč) tvoří pak další příjmy této kapitoly. 

 

1. C Kapitálové příjmy – plnění na 111,77% 

Jedná se o příjmy z prodeje investičního majetku. Tyto příjmy byly v rozpočtu pro rok 2020 

rozpočtovány ve výši 5.500 tis. Kč. Celkově za rok byly realizovány ve výši 6.147 tis. Kč –  

3.896 tis. Kč za prodej pozemků, 2.240 tis. Kč za prodej ost. nemovitých věcí a 11 tis. Kč za prodej 

ost. dlouhod. majetku. Tyto příjmy se mohou výhradně použít na pořízení nemovitého majetku nebo 

na správu, údržbu, opravy a rekonstrukce nemovitého majetku. Z prodeje pozemků odvádí městský 

obvod 50 % z prodejní ceny statutárnímu městu Ostrava.  

 

1. D Přijaté transfery – plnění ve výši 99,73%  

Neinvestiční přijaté transfery od veřejného rozpočtu ústřední úrovně ve výši 31.830 tis. Kč jsou 

tvořeny: 

pol. 4111: 

− volby do Senátu Parlamentu a zast. krajů  856 tis. Kč 

− přípravné práce na sčítání lidu v roce 2021 37 tis. Kč 

pol. 4112: 

− příspěvek na státní správu + školství 14.109 tis. Kč 

 

pol. 4116:  

− soc. právní ochrana dětí + soc. práce 10.761 tis. Kč 

− navýšení soc. právní ochrana dětí + soc. práce  1.583 tis. Kč 

− Obec přátelská rodině a seniorům  1.500 tis. Kč  
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− Úřad práce (veřejně prospěšné práce)  291 tis. Kč 

− výdaje JSDH  26 tis. Kč 

− OP výzkum, vývoj a vzdělání  2.667 tis. Kč 

Tyto dotace jsou stanoveny finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města 

Ostravy a rozpočtům městských obvodů. 

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů (pol. 4122) jsou ve výši 4.760 tis. Kč, a to: 

− příspěvek na poskytování sociálních služeb  3.215 tis. Kč 

− poskytování bezplatné stravy dětem  1.425 tis. Kč 

− ozdravné pobyty pro předškoláky Slezské Ostravy  120 tis. Kč 

 

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – neinvestice (pol. 4137) jsou ve výši  

123.596 tis. Kč.  

Jedná se o transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu našeho městského obvodu 

a pro rok 2020 byly rozpočtovány ve výši 123.612 tis. Kč: 

− neúčelové  110.108 tis. Kč 

− příspěvek na provoz ústřed. hřbitova  8.300 tis. Kč 

− plavecký výcvik (ZŠ,MŠ)  284 tis. Kč 

− dotace na kulturu   170 tis. Kč 

− kompenzace MŠ  153 tis. Kč 

− prevence kriminality  377 tis. Kč 

− sociální bydlení ve městě Ostrava 400 tis. Kč 

− modernizace učeben ZŠ   3.804 tis. Kč 

 

Investiční přijaté transfery od veřejného rozpočtu ústřední úrovně jsou (pol. 4216) ve výši  

9.455 tis. Kč. Jedná se o investiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů do rozpočtu našeho 

městského obvodu na akce: 

− větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ   9.455 tis. Kč 

 

Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – investice (pol. 4251) jsou ve výši  

32.235 tis. Kč.  

Jedná se o transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu našeho městského obvodu. 

− neúčelová investiční dotace  13.613 tis. Kč 

− Byty Šenovská  755 tis. Kč 

− DPS Antošovice  3.321 tis. Kč 

− RS Kamenec  76 tis. Kč 

− RS Mírová Osada  22 tis. Kč 

− schodiště a správní budova ÚH Sl. Ostrava  7.910 tis. Kč 

− rekonstrukce vstupu hřbitova v Kunčičkách  460 tis. Kč 

− parčík Brigádnická 905 tis. Kč 

− modernizace učeben ZŠ 2.338 tis. Kč 

− větrání s rekuperací odpad. tepla v ZŠ  2.835 tis. Kč 
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2.  VÝDAJE  

Plnění rozpočtu výdajů 
 

 
SR v tis. 

Kč 
UR v tis. 

Kč 
Čerpání v Kč 

% plnění 
na UR 

Běžné výdaje celkem 327.954 375.297 777.646.198,21 207,21 

Běžné výdaje celkem po konsolidaci 322.867 366.510 328.764.549,21 89,95 

Třída 5 – v tom např.: 

501x Platy zaměstnanců  91.825 97.119 90.956.808,07 93,66 

502x Ostatní platby za provedenou práci 13.369 14.067 12.327.319,00 87,63 

503x Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36.836 39.241 35.358.338,93 90,11 

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 69 39 22.990,61 58,95 

5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 117 72.571,75 62,03 

513x Nákup materiálu 8.582 15.259 13.507.262,33 88,52 

5141 Úroky vlastní 51 51 17.227,00 33,78 

515x Nákup vody, paliv a energie 26.991 26.282 23.080.386,78 87,82 

516x Nákup služeb 60.904 62.912 53.361.312,54 84,82 

517x Ostatní nákupy 45.702 68.402 63.335.119,10 92,59 

5171 Opravy a udržování 42.869 64.665 60.106.308,55 92,95 

519x Výdaje souv. s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 905 728 469.327,87 64,47 

521x Neinv. transfery podnikatelským subjektům  0 10 10.000,00 100,00 

522x Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 4.400 3.365 3.236.420,41 96,18 

533x Neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 17.203 24.396 23.802.070,47 97,57 

5342 Převody vlastním účtům – sociální fond 5.087 8.787 5.186.714,00 59,03 

5361 Nákup kolků 55 55 9.000,00 16,36 

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.510 1.511 1.098.511,83 72,70 

5424 Náhrady mezd v době nemoci 592 1.218 1.104.444,00 90,68 

549x Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1.832 5.266 4.175.812,00 79,29 

5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 0 150 77.330,00 51,55 

590x Ostatní neinvestiční výdaje 12.041 6.004 1.472.414,78 24,52 

      

Kapitálové výdaje celkem 47.570 97.395 75.726.047,07 77,75 

Třída 6 – v tom např.: 

611x Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1.518 352 351.989,00 99,99 

6121 Budovy, haly a stavby 42.152 66.484 46.090.578,32 69,33 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 700 15.939 15.927.934,75 99,93 

6125 Výpočetní technika 0 376 372.317,00 99,02 

6130 Pozemky 2.300 9.640 8.379.680,00 86,93 

63xx Investiční transfery  900 1.842 1.842.000,00 100,00 

      

Výdaje celkem po konsolidaci 370.437 463.905 404.490.596,28 87,19 
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2.1.  Plnění rozpočtu kapitálových výdajů 
 

OdPa  SR v tis. 
Kč 

UR v tis. 
Kč 

Čerpání v Kč 
% plnění na 

UR 

Odbor technické správy      

3392 KD Na Druhém – zřízení invalidního WC 0 160 156.976,08 98,11 
3612 Bytové hospodářství  1.000 0 0,00 x 

3612 Zřízení etážového topení Hajnova 17 0 330 209.773,10 63,57 
3612 Oprava a zasklení lodžií BD Hladnovská 73 0 940 937.843,57 99,77 

3612 Etážové vytápění Zapletalova 10 0 450 224.503,00 49,89 

3612 Etážové topení Michálkovická 62 0 472 219.621,25 46,53 
3612 Oprava a zasklení lodžií BD Želázného 729/2 0 913 912.310,62 99,92 

3612 Kanal. přípojka pro BD Holečkova 28 a 30 0 37 36.300,00 98,11 

3613 AGEL – vertikální žaluzie 0 62 61.710,00 99,53 
3632 Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Kunčičkách 0 800 656.519,28 82,06 

6171 Rozšíření archivu nám. J. Gagarina 5 0 145 144.219,90 99,46 

6171 Protipožární úpravy v suterénu Gagarina 5 0 48 47.382,39 98,71 
6171 Elektroinst. propojení s dat. sítí k videotelefonům 0 61 54.235,71 88,91 

6171 Modernizace výtahu nám. J. Gagarina 5 0 61 59.600,00 97,70 
6171 PD modernizace výtahu nám. Gagarina 4 0 25 25.000,00 100,00 

CELKEM  1.000 4.504 3.745.994,90 83,17 

      
Odbor investic a strategického rozvoje     

2212 Přechod pro chodce v ul. Koněvova u ul. Vrbická  0 88 0,00 x 

2212 Chodník ul. Antošovická – Na Tabulkách 0 314 0,00 x 
2212 Stav. úpravy ul. Švédská, úsek Mojžíšova-Okrajní 0 3.726 3.717.495,04 99,77 

2212 Příjezdová komunikace ČS Muglinov 169 169 168.916,00 99,95 

2212 Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty 1.619 1.634 1.631.390,00 99,84 
2212 Stavební úprava chodníku, ul. Michálkovická 0 31 30.250,00 97,58 

2219 Parkování Nová Osada 0 1.654 1.644.351,02 99,42 
2219 Park. plocha za domem č. 45 ul. Švédská 0 19 18.295,20 96,29 

2219 Chodník DPS 0 309 308.375,46 99,80 

2219 Chodník Frýdecká/Železničářská 0 926 924.826,89 99,87 
2219 Závora parkoviště u Slezskoostravské radnice 0 585 525.140,33 89,77 

3111 Rekonstrukce škol. zahrady – MŠ Požární 0 1.665 1.395.913,55 83,84 

3111 Rekonstrukce domu ul. Škrobálkova 291/49 0 691 0,00 x 
3113 Základní školy 6.658 0 0,00 x 

3113 Rekuperace odpadního tepla na ZŠ Pěší 0 2.592 2.588.943,95 99,88 

3113 Modernizace učebny fyziky-chemie ZŠ Pěší 1.290 978 968.336,38 99,01 
3113 Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Škrobálková 1.080 1.232 1.225.191,55 99,45 

3113 Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Chrustova 1.080 1.354 1.349.911,09 99,70 
3113 Rekonstrukce šk. jídelny Bohumínská 72 0 5.079 5.053.950,87 99,51 

3113 Rekonstrukce šk. jídelny ZŠ Škrobálkova 0 2.907 2.903.828,18 99,89 

3113 Rekuperace odpadního tepla ZŠ Chrustova 0 3.084 3.081.527,57 99,92 
3113 Rekuperace odpadního tepla ZŠ Bohumínská 0 5.172 5.169.438,94 99,95 

3392 Multifunkční dům Muglinov 0 309 308.550,00 99,85 

3392 Modernizace KD Heřmanice 0 479 338.800,00 70,73 
3412 Sportovní hala Slezská Ostrava 0 35 34.125,00 97,50 

3412 Sportovně volnočasový areál Slezská Ostrava 0 97 96.000,00 98,97 

3612 Bytové hospodářství 3.275 0 0,00 x 
3612 Byty ul. Šenovská 1.090 1.207 1.198.654,00 99,31 

3612 Regenerace byt. fondu Mírová Osada – 1 etapa Chrustova 0 10.533 833.690,00 7,92 
3612 Reg.BF Mírová Osada – II. etapa Sionkova 0 1.393 1.343.100,00 96,42 

3612 Výtah v BD U Staré elektrárny 8 0 212 205.700,00 97,03 

3632 Rekonstrukce kanceláří ÚH 0 2.939 2.938.819,68 99,99 
3632 Přístup. schodiště a zp. plocha - ÚH 0 6.798 6.707.828,00 98,67 

3699 Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územn. rozv. 1.000  0 0,00 x 

3745 Veřejné prostranství Slezská Ostrava - Bazaly 0 348 0,00 x 
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3745 Park na ul. Kepkova 0 129 0,00 x 
3745 Regenerace sídliště Kamenec 5.858 9.236 3.191.805,44 34,56 

3745 Regenerace Mírová Osada 101 83 31.838,33 38,36 

3745 Náves Heřmanice 0 227 226.270,00 99,68 
3745 Regenerace sídliště Muglinov 10. etapa, ul. Vdovská 0 350 349.690,00 99,91 

3745 Parčík ul. Brigádnická 0 2.168 1.756.744,50 81,03 

4351 DPS Antošovice 18.000 5.600 5.590.951,12 99,84 
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 1.000 0 0,00 x 

5512 Rekonstrukce HZ Heřmanice 0 1.040 0,00 x 
CELKEM  42.220 77.392 57.858.648,09 74,76 

      

Odbor majetkový     
6171 Výkupy pozemků  2.300 9.640 8.379.680,00 86,93 

CELKEM  2.300 9.640 8.379.680,00 86,93 

      
Odbor dopravy a životního prostředí     

2212 Silnice 100 0 0,00 x 

2212 Rozšíření vozovky na ul. Olbrachtova 0 38 38.000,00 100,00 
2219 Chodník ul. Na Baranovci 0 113 0,00 x 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 0 0,00 x 
3632 Rozšíření stanoviště kontejnerů na ÚH 0 44 44.000,00 100,00 

CELKEM  200 195 82.000,00  

      
Odbor financí a rozpočtu     

3419 Investiční transfery spolkům 900 0 0,00 x 

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 2.762 2.761.548,00 99,98 
CELKEM  900 2.762 2.761.548,00 99,98 

      

Odbor školství a kultury     
3111 Inv. transfer na vybudování děts. dopr. hřiště ZŠ Zámostní 0 450 450.000,00 100,00 

3113 Inv. transfer – hřiště ZŠ Škrobálkova 0 150 150.000,00 100,00 
3330 Inv. transfer církvím a náboženským společnostem 0 150 150.000,00 100,00 

3419 Inv. transfer spolkům 0 712 712.000,00 100,00 

3429 Inv. transfer spolkům 0 50 50.000,00 100,00 
5512 Inv. transfer spolkům 0 330 330.000,00 100,00 

CELKEM   1.842 1.842.000,00 100,00 

      
Odbor právní     

3113 Rekuperace odpadního tepla ZŠ Pěší 0 6 5.747,50 95,79 

3113 Rekuperace odpadního tepla ZŠ Škrobálkova 0 6 5.747,50 95,79 
3113 Rekuperace odpadního tepla ZŠ Chrustova 0 6 5.747,50 95,79 

3113 Rekuperace odpadního tepla ZŠ Bohumínská 0 6 5.747,50 95,79 
CELKEM  0 24 22.990,00 95,79 

      

Odbor hospodářské správy     
3392 Výpočetní technika – zařízení na posílení WiFi v KD 

Muglinov 
0 53 52.489,80 99,04 

3745 Stroje, přístroje a zařízení 200 0 0,00 x 
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 250 0 0,00 x 

6171 Programové vybavení 0 352 351.989,00 100,00 
6171 Stroje (generátor Karcher, sestava mobilních policových 

regálů, kopírovací stroj Konica, nákup VT, aj.) 
500 631 628.707,28 99,64 

CELKEM  950 1.036 1.033.186,08 99,73 
      

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 47.570 97.395 75.726.047,07 77,75 
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2.2.  Plnění rozpočtu běžných výdajů 
 

Odbor technické správy budov 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

3111 Mateřské školy 1.500 235 177.809,75 75,66 

3113 Základní školy 1.500 13.492 13.289.560,42 98,50 

3315 Činnosti muzeí a galerií 110 110 35.890,80 32,63 

3392 Zájmová činnost v kultuře 730 642 456.876,12 71,16 

3612 Bytové hospodářství 43.572 41.003 36.738.833,04 89,60 

3613 Nebytové hospodářství 1.669 1.697 1.384.267,80 81,57 

3632 Pohřebnictví 2.270 2.230 2.085.398,81 93,52 

4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0 44 42.182,14 95,87 

4351 
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. 
bydlení 

429 451 208.973,89 46,34 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 235 271 166.136,46 61,30 

4374 
Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a 
noclehárny 

1.941 1.722 1.337.774,74 77,69 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 1.266 1.832 1.783.088,99 97,33 

6171 Činnost místní správy 5.660 5.360 4.502.957,44 84,01 

 Odbor technické správy 60.882 69.089 62.209.750,40 90,04 

 

OdPa 3111 – Předškolní zařízení  

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny opravy a služby týkající se provozu mateřských škol. Ze služeb 

je hrazena činnost energetického managementu na stavbách v majetku objednatele a revize el. nářadí 

a el. spotřebičů. 

OdPa 3113 – Základní školy 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje týkající se provozu základních škol. Ze služeb se hradí činnost 

energetického managementu na stavbách v majetku objednatele, revize el. nářadí a el. spotřebičů. 

Nejvyšší výdaje byly za rekonstrukci silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace ZŠ Pěší. 

OdPa 3315 – Činnosti muzeí a galerií 

Jedná se o výdaje související s provozem Slezskoostravské galerie. 

OdPa 3392 – Zájmová činnost v kultuře  

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnost místních kulturních domů. Jedná se o běžné opravy 

tykající se provozu kulturních domů, dále služby – odvoz odpadu, střežení objektu, servis EZS. Také 

spotřeba vody, el. energie a plynu. 

OdPa 3612 – Bytové hospodářství  

Finanční prostředky tohoto paragrafu jsou použity na opravy bytových domů a bytů v majetku 

městského obvodu Slezská Ostrava, dále výdaje na energie, vodu, plyn, provádění revizí 

elektroinstalace a plynoinstalace, kontroly a čištění spalinových cest, vyčerpání žump, deratizace, 

desinfekce, servis výtahů, čištění kanalizací, kontrola a čištění komínů, úklid společných prostor v byt. 

domech, projektové dokumentace, na materiál – odstranění závad v bytě-opravy na vlastní náklady. 

OdPa 3613 – Nebytové hospodářství  

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na běžný provoz a opravy nebytového fondu. Tento paragraf 

dále zahrnuje výdaje na nákup služeb, ostraha objektů, revize plynu a elektro, odvoz odpadů. Dále 

spotřebu plynu, energie a pevných paliv. 

OdPa 3632 – Pohřebnictví  

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje týkající se provozu hřbitovní správy – výdaje na opravy, 

energie, služby. Dále je zde převáženě hrazena ostraha ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě, čerpání 
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septiku Na Najmanské 1, obsluha kotelen, revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů, ostraha 

buněk pro pracovnice HS Těšínská 415/105. K dalším výdajům týkajících se provozu hřbitovní správy 

patří výdaje na spotřebu studené vody, plynu, el. energií.  

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětí a mládeži 

Na tento paragraf byly přijaty prostředky na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 

vykonaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí. K výdajům týkajících se provozu oddělení SPOD 

patří spotřeba vody, spotřeba elektrické energie. 

OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na energie, služby a opravy zabezpečující chod pečovatelské 

služby v domech Hladnovská 119a/757, Heřmanická 19a/1431. Zejména v kancelářích pečovatelek, 

ve společenské místnosti a v kuchyni.  

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na provoz odlehčovací pobytové služby – sociálních lůžek 

v domě s pečovatelskou službou Hladnovská 119a/757. K výdajům hrazeným z tohoto paragrafu patří 

také výdaje na spotřebu studené vody, tepla, el. energie, teplé vody. Ze služeb je hrazen odvoz 

sběrných nádob, elektronické zabezpečení objektů, servis EZS. 

OdPa 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na opravy, služby – ostraha objektu, revize hasicích přístrojů, 

požárních vodovodů, čištění spalinových cest. Dále výdaje na spotřebu vody, plynu el. energií 

zajišťující provoz Azylového domu a Nízkoprahového centra. 

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na opravy, služby – obsluha kotelen, odvoz sběrných nádob, 

revize plynu a elektro v kotelnách, výdaje na spotřebu vody, plynu, el. energie, zajišťující běžný 

provoz jednotek sborů dobrovolných hasičů a hasičských zbrojnic.  

OdPa 6171 – Činnost místní správy  

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na opravy, projektové dokumentace, na nákup drobného 

hmotného dlouhodobého majetku – výroba a montáž nábytku, průtokových ohřívačů, zářivkových 

svítidel, na služby – elektronická ostraha objektů, obsluha kotelen, odvoz sběrných nádob, pravidelné 

odborné prohlídky a servis výtahů, servis EZS, elektroinstalace, plynoinstalace, na spotřebu vody, 

plynu, el. energie, zajišťující běžný provoz budov úřadu.  

 

Odbor investic a strategického rozvoje 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

2212 Silnice 0 3 2.658,47 88,62 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 60 59.290,00 98,82 

3113 Základní školy 480 6.015 5.993.919,95 99,65 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 134 50.600,00 37,76 

3632 Pohřebnictví 0 37 36.499,99 98,65 

3699 
Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. 
rozvoje 

500 0 0,00 x 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 563 560.291,75 99,52 

6171 Činnost místní správy 200 0 0,00 x 

 Odbor investic a strategického rozvoje 1.180 6.812 6.703.260,16 98,40 

 

OdPa 2212 – Silnice 

Z tohoto paragrafu byly hrazeny zálohy na elektrickou energii na připojení semaforu na akci 

„Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty na ul. Muglinovské“. 
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OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací   

Z tohoto paragrafu byla hrazena studie na akci „Chodník na ul. Křížkovského, k. ú. Slezská Ostrava“. 

OdPa 3113 – Základní školy 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na akce „Modernizace učebny fyziky – chemie ZŠ Pěší“, 

„Univerzální přírodovědná učebna ZŠ Škrobálkova“, „Univerzální přírodovědná učebna ZŠ 

Chrustova“ (dodávka pomůcek, dodávka nábytku a stavebních úprav, dodávka IT techniky). 

Dalšími výdaji jsou výdaje na akci „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku ZŠ Škrobálkova 

a MŠ Keramická“ (energetický audit); „Modernizace učeben ZŠ“ (1. zpráva o udržitelnosti); „Snížení 

energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov“; „MŠ Frýdecká, MŠ Požární, MŠ Na Liščině, MŠ 

Keramická, tělocvičny a krčku ZŠ Škrobálkova“ (administrace dotačních projektů); „náhradní výsadba 

u DPS Hladnovská“, ozdravné pobyty pro předškoláky. 

OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 

Z paragrafu byly hrazeny výdaje na akci „Ozdravné pobyty pro předškoláky“. 

ODPA 3632 – Pohřebnictví 

Z tohoto paragrafu byla hrazena náhradní výsadba na hřbitově v Kunčičkách. 

ODPA 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Z tohoto paragrafu byl hrazen nákup ostatních služeb na akci „Regenerace sídliště Kamenec, 

květinové záhony“ (následná péče), „Přírodní lokality“ (analýza živé a neživé přírody). 

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Upravený rozpočet je ve výši 60 tis. Kč a nevykazuje v roce 2020 čerpání. 

 

Odbor majetkový 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

3612 Bytové hospodářství 3.355 2.855 1.456.238,20 51,01 

3613 Nebytové hospodářství 100 100 58.682,00 58,68 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 50 600,00 1,20 

6171 Činnost místní správy 465 465 177.550,00 38,18 

 Odbor majetkový 3.970 3.470 1.693.070,20 48,79 

 

OdPa 3612 – Bytové hospodářství 

Z tohoto paragrafu byly hrazeny zejména přeplatky z vyúčtování služeb nájemcům obecních bytů 

za rok 2019. 

OdPa 3613 – Nebytové hospodářství 

Z položky ostatní neinvestiční výdaje byly hrazeny přeplatky z vyúčtování služeb nájemcům 

nebytových prostor za rok 2019. 

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Z tohoto paragrafu byly hrazeny vratky přeplatků z pronájmu pozemků. 

OdPa 6171 – Činnost místní správy  

Z tohoto paragrafu se hradí pronájem za pozemky, platební příkazy FÚ, znalecké posudky, vyhotovení 

geometrických plánů, prohlášení vlastníka při prodeji bytových jednotek aj. 
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Odbor dopravy a životního prostředí  

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

2144 Ostatní služby 300 250 138.372,00 55,35 

2212 Silnice 12.823 22.441 20.753.628,59 92,48 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8.535 12.887 10.534.401,48 81,74 

2333 Úpravy drobných vodních toků 70 70 30.521,60 43,60 

3632 Pohřebnictví 11.299 10.425 10.002.596,03 95,95 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2.800 2.850 2.676.497,17 93,91 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13.880 13.010 12.539.577,60 96,38 

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 50 50 8.034,40 16,07 

 Odbor dopravy a životního prostředí 49.757 61.983 56.683.628,87 91,45 

 

OdPa 2144 – Ostatní služby 

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na montáž, demontáž a opravy vánočního osvětlení.  

OdPa 2212 – Silnice     

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na zpracování projektových dokumentací a návrhy 

dopravních posouzení na dopravní značení při realizaci oprav komunikací; aktualizaci pasportu 

dopravního značení; zimní údržbu komunikací; letní čištění komunikací; čištění kanálových vpustí 

a kanalizací; opravy a doplňování kanálových poklopů, opravy kanalizací; opravy dopravního značení; 

opravy komunikací (tj. odvodnění, výtluky, pokládka živice, zpevnění recyklátem, vysypání struskou, 

opravy kaveren, obruby). 

OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na projektové dokumentace a návrhy dopravních 

posouzení na dopravní značení při realizaci oprav chodníků, cyklostezek, schodišť; zimní údržbu 

chodníků, cyklostezek, schodišť a zastávek MHD; letní čištění včetně rajonového čištění chodníků; 

opravy chodníků, schodišť, parkovišť, zastávek MHD, cyklostezek, kontejnerových stání, zábradlí, 

apod.   

OdPa 2333 – Úpravy drobných vodních toků          

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na čištění a monitoring propustků, příkop a česlí 

vodních toků.  

OdPa 3632 – Pohřebnictví  

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na nákup rostlinného materiálu na realizaci 

výsadeb; výkopy hrobů; údržbu zeleně – kosení, kácení a ořezy dřevin, frézování pařezů, hrabání, 

terénní úpravy, výsadby dřevin, postřiky porostů proti škůdcům a ploch proti plevelům; čištění 

komunikací a chodníků, inventarizaci dřevin; zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků 

a komunikací; sociální pohřby; opravy kontejnerových stání, propustků, komunikací a chodníků, bran, 

oplocení, zábradlí, odvodňovacích žlabů, informačních tabulí. 

OdPa 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na odvoz a likvidaci odpadků z odpadkových košů, 

odpadu ze hřbitovů a uložení smetků z čištění komunikací a chodníků.  

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na údržbu veřejné zeleně – kácení a ořezy dřevin, 

frézování pařezů, kosení, hrabání, terénní úpravy pozemků, odvoz větví spadaných v důsledku 

nepříznivých povětrnostních podmínek, náhradní výsadbu dřevin za kácení stromů; inventarizaci 

a hodnocení stromů; úklid nepovolených skládek včetně terénních úprav; opravy poškozených 

a instalaci odcizených odpadkových košů; opravy a instalace laviček (zastávky MHD, veřejný 

prostor). 
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OdPa 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí 

Finanční prostředky tohoto paragrafu byly použity na odvoz autovraku karavanu z veřejné plochy 

a deratizace ploch veřejné zeleně. 

 

Odbor sociálních věcí 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 55 306 163.290,00 53,36 

4351 
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. 
bydlení 

1.905 2.970 1.767.347,60 59,51 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20 360 183.097,00 50,86 

4374 Azyl. domy, nízkpr. denní centra a noclehárny 39 134 114.318,00 85,31 

4399 
Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky 
zaměstananosti 

10 17 6.360,00 37,41 

6171 Činnost místní správy 1 1 106,00 10,6 

 Odbor sociálních věcí 2.030 3.788 2.234.518,60 58,99 

 

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

Prostředky tohoto paragrafu jsou vyčleněny pro účely návštěv pracovníků odboru sociálních věcí 

v dětských domovech. Jedná se o nezletilé děti z našeho obvodu, které jsou v předmětných zařízeních 

dočasně umístěny (viz zákon o SPOD č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků), dále je 

zde evidována služba školení a vzdělávání pro zaměstnance oddělení SPOD. 

OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení 

Na tomto paragrafu je evidována převážně zájmová činnost v oblasti péče o seniory a zdravotně 

postižené občany, a dále přeprava znevýhodněných osob – služba senior Taxi. Dalším výdajem, který 

je zde čerpán, je služba školení a vzdělávání zaměstnanců oddělení sociální péče (pečovatelská 

služba). 

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

Z tohoto paragrafu je hrazena služba školení a vzdělávání zaměstnanců odlehčovací a pobytové služby 

a dále jsou hrazeny výdaje spojené se zajištěním stravování, firmou UNIBEST CZ s.r.o., pro klienty 

odlehčovací pobytové služby, dle smlouvy o zajištění stravy č. SV/0154/20. 

OdPa 4374 – Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny 

Jedná se převážně o zájmovou činnost v oblasti péče o matky s dětmi, které jsou dočasně ubytované 

v Azylovém domě. Dalším výdajem, který je zde čerpán  je služba školení a vzdělávání pro 

zaměstnance azylového domu a nízkoprahového denního centra. 

OdPa 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 

Je zde evidována služba školení a vzdělávání pro zaměstnance oddělení sociální práce a vedoucího 

odboru sociálních věcí. 

OdPa 6171 – Činnost místní správy 

Z tohoto paragrafu je hrazeno poštovné pro účely odboru sociálních věcí (např. při výplatě 

pozůstalosti poštovní poukázkou dle usnesení o dědictví). 
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Odbor vnitřních věcí 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

3315 Činnosti muzeí a galerií 596 691 637.744,00 92,29 

3326 
Pořízení, zachov. a obnova hodnot nár. hist. 
pověd. 

15 15 0,00 x 

3392 Zájmová činnost v kultuře 406 466 425.831,00 91,38 

3399 
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 
prostředků 

185 185 120.275,70 65,01 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 111 245 155.208,00 63,35 

3632 Pohřebnictví 5.962 6.217 5.373.272,00 86,43 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7.578 8.180 7.171.734,00 87,67 

4312 Odborné sociální poradenství 650 942 779.388,25 82,74 

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 7.758 7.757.447,74 99,99 

4351 
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. 
bydlení 

5.925 7.182 6.760.685,00 94,13 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5.500 7.166 5.677.624,00 79,23 

4374 Azyl. domy, nízkpr. denní centra a noclehárny 3.061 4.571 3.223.525,00 70,52 

4399 
Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky 
zaměstnanosti 

0 2.774 2.774.070,00 100,00 

6112 Zastupitelstva obcí 16.209 15.579 13.105.522,00 84,12 

6115 Volby do zastupitelstev územních samospr. celků 0 826 814.080,65 98,56 

6171 Činnost místní správy 102.865 99.241 93.214.237,01 93,93 

 Odbor vnitřních věcí 149.063 162.038 147.990.644,35 91,33 

 

OdPa 3315 – Činnosti muzeí a galerií 

Prostředky tohoto paragrafu jsou určeny především na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojistné, dále příspěvek na odívání, rekreaci a ostatní osobní 

výdaje. 

OdPa 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

Prostředky tohoto paragrafu jsou určeny především na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojistné, dále příspěvek na odívání, rekreaci a ostatní osobní 

výdaje. 

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

Na tomto paragrafu jsou naúčtovány výdaje na věcné dary pro jubilanty a u příležitosti vítání občánků, 

dále výdaje na květinovou výzdobu svatebních obřadů. Nejmenší položku činí tiskopisy pro potřeby 

matriky. 

OdPa 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny náklady na ostatní osobní výdaje vč. sociálního a zdravotního 

pojištění (správa hřiště). 

OdPa 3632 – Pohřebnictví 

Prostředky tohoto paragrafu jsou určeny především na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojistné, dále příspěvek na odívání, rekreaci a ostatní osobní 

výdaje na oddělení hřbitovní správy a náhrady mezd v době nemoci. 

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Prostředky tohoto paragrafu jsou určeny především na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojistné (dělníci čistění města), dále příspěvek na rekreaci, 

odstupné a náhrady mezd v době nemoci. 

Část finančních prostředků jsme obdrželi od Úřadu práce České republiky, a to na základě „Dohody 

o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a „Dohody o vytvoření 
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pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku ze státního 

rozpočtu“. 

OdPa 4312 – Odborné sociální poradenství  

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny především platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. 

zabezpečení, zdravotní pojistné, dále příspěvek na odívání, rekreaci a náhradu mezd v době nemoci. 

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

Tento paragraf je určen k úhradě mezd zaměstnanců v pracovním poměru, pojistného na soc. 

zabezpečení, zdravotního pojištění a náhrady mezd v době nemoci. 

OdPa 4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny především platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. 

zabezpečení, zdravotní pojistné, dále příspěvek na odívání, rekreaci a náhradu mezd v době nemoci. 

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny především platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. 

zabezpečení, zdravotní pojištění, dále příspěvek na odívání, rekreaci, ostatní osobní výdaje a náhrada 

mezd v době nemoci. 

OdPa 4374 – Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny především platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. 

zabezpečení, zdravotní pojištění, dále příspěvek na odívání, rekreaci, ostatní osobní výdaje a náhrada 

mezd v době nemoci. 

OdPa 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstn. 

Tento paragraf je určen k úhradě mezd zaměstnanců v pracovním poměru, pojistného na soc. 

zabezpečení, zdravotního pojištění, úrazového pojištění a náhrady mezd v době nemoci. 

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny především odměny členů zastupitelstva obcí a krajů, pojistné na soc. 

zabezpečení, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje, ostatní platy a ostatní 

platy za práci jinde nezařazenou. Dále příspěvek na odívání, rekreaci, věcné dary u příležitosti 

životního výročí, nákup stravenek a náhrada mezd v době nemoci. 

OdPa 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC 

Tento paragraf slouží k úhradě nákladů spojených s volbami do zastupitelstev ÚSC jako jsou platy 

zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ostatní osobní výdaje, 

ostatní platy, pojistné na soc. zabezpečení, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění, ostatní pojistné 

placené zaměstnavatelem, poštovní služba, nájemné a nákup ostatních služeb (stravenky).   

OdPa 6171 – Činnost místní správy 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny především platy zaměstnanců v pracovním poměru, pojistné na soc. 

zabezpečení, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění, dále příspěvek na odívání, příspěvek 

na rekreaci, na pracovní a životní výročí, na penzijní připojištění. Další výdaje činí nákup ostatních 

služeb (vstupní prohlídky, preventivní prohlídky), služby za školení a vzdělávání, odstupné, povinné 

pojistné a úrazové pojištění, náhrada mezd v době nemoci. Nejmenší položky zde činí poštovní služby, 

věcné dary a občerstvení. 
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Odbor školství a kultury 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

3111 Mateřské školy 6.915 8.783 8.766.660,62 99,81 

3113 Základní školy 11.758 15.893 15.281.969,88 96,16 

3315 Činnosti muzeí a galerií 296 135 87.096,37 64,52 

3319 Ostatní záležitosti kultury 330 228 198.319,22 86,98 

3222 Zachování a obnova kulturních památek 50 50 27.225,00 54,45 

3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot nár. hist. pověd. 170 112 102.559,60 91,57 

3392 Zájmová činnost v kultuře 0 3 0,00 0,00 

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 1.250 1.116 973.487,43 87,23 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 288 391 354.640,77 90,70 

3419 Ostatní sportovní činnost 0 1.385 1.384.159,00 99,94 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 223 223.000,00 100,00 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 520 508.000,00 97,69 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 140 140.000,00 100,00 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 0 424 378.556,99 89,28 

6171 Činnost místní správy 100 68 67.856,00 99,79 

6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 942.737,46 x 

 Odbor školství a kultury 21.157 29.471 29.436.268,34 99,88 

 
OdPa 3111 – Předškolní zařízení  

Na tomto paragrafu jsou zachyceny výdaje spojené s provozem mateřských škol zřízených SMO, 

MOb Slezská Ostrava, a to zejména neinvestiční příspěvky na provoz (energie, opravy, odpisy, které 

jsou v plné výši vráceny do rozpočtu zřizovatele, běžné nákupy), transfery Moravskoslezského kraje 

na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách a transfery MŠMT 

z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání. 

OdPa 3113 – Základní školy  

Na tomto paragrafu jsou zachyceny výdaje spojené s provozem základních škol zřízených SMO, MOb 

Slezská Ostrava, a to zejména neinvestiční příspěvky na provoz (energie, opravy, odpisy, které jsou 

v plné výši vráceny do rozpočtu zřizovatele, běžné nákupy), transfery Moravskoslezského kraje 

na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách a transfery MŠMT 

z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání. 

OdPa 3315 – Činnost muzeí a galerií 

Z prostředků tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje spojené s pořádáním výstav a doprovodných 

programů ve Slezskoostravské galerii (její provoz byl omezen z důvodu nařízení vlády na ochranu 

proti šíření koronaviru).  

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

Z prostředků tohoto paragrafu jsou hrazeny koncerty pořádané ve Slezskoostravské radnici (část 

plánovaných koncertů byla z důvodu nařízení vlády na ochranu proti šíření koronaviru zrušena) 

a neinvestiční transfery spolkům.  

OdPa 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

Prostředky z tohoto paragrafu byly vynaloženy na opravy kulturní památky Slezské Ostravy. 

OdPa 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 

a historického povědomí 

Prostředky z tohoto paragrafu byly vynaloženy na opravy místního památníku T.G. Masaryka. 
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OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  

Finanční prostředky z tohoto paragrafu byly použity zejména na společenských akcích Slezská vítá 

Nový rok a Společenský ples městského obvodu Slezská Ostrava a dále na publikaci Slezská Ostrava. 

Dále byly finanční prostředky použity na neinvestiční transfery spolkům. 

OdPa 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce  

Z tohoto paragrafu byly financovány výdaje týkající se dětských a sportovních hřišť, a to zejména 

opravy a pravidelná servisní údržba herních prvků. 

OdPa 3419 – Ostatní sportovní činnost 

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – 

fyzickým osobám, neinvestiční transfery spolkům. 

OdPa 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery spolkům. 

OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery a dary spolkům a dary obyvatelstvu. 

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery spolkům. 

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 

Z tohoto paragrafu byly financovány neinvestiční transfery a dary spolkům. 

OdPa 6171 – Činnost místní správy 

Z tohoto paragrafu byly financovány věcné dary zakoupené do tomboly na ples. 

OdPa 6402 – Finanční vypořádání minulých let  

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi jsou shodné s příjmy – ostatní 

přijaté vratky transferů. Jde o zúčtování nevyčerpaného transferu Moravskoslezského kraje 

na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách. 

 

Odbor právní 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

3113 Základní školy 0 23 22.990,00 99,96 

6171 Činnost místní správy 500 738 343.358,89 46,53 

 Odbor právní 500 761 366.348,89 48,14 

 

OdPa 3113 – Základní školy   

Z paragrafu byly hrazeny výdaje spojené se zadavatelskou činností „Zajištění elektroinstalace na ZŠ 

Pěší“. 

OdPa 6171 – Činnost místní správy   

Z paragrafu byly hrazeny výdaje na administraci nových žádostí po dobu 3 měsíců po zavedení dvou 

DNS, zavedení DNS „Opravy a rekonstrukce budov pro MO Slezská Ostrava“, zavedení DNS „Nákup 

IT techniky pro MO Slezská Ostrava“, užívání systému JOSEPHINE a služba Asistenční program, 

zveřejnění ve věstníku VZ, výplata úroků z přijatých jistot a dále soudní poplatky za podané žaloby. 
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Odbor hospodářské správy 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 210 165.807,77 78,96 

3111 Mateřské školy 0 101 99.572,00 98,59 

3113 Základní školy 0 313 306.881,52 98,05 

3315 Činnosti muzeí a galerií 190 115 56.614,83 49,23 

3392 Zájmová činnost v kultuře 113 60 35.198,50 58,66 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 0 15 14.495,80 96,64 

3612 Bytové hospodářství 143 80 29.516,87 36,90 

3613 Nebytové hospodářství 15 10 7.415,40 74,15 

3632 Pohřebnictví 896 726 505.073,66 69,57 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 710 1.012 938.519,31 92,74 

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 432 425.581,89 98,51 

4351 
Osobní asis., peč. služba a podpora samost. 
bydlení 

619 1.271 1.012.006,94 79,62 

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 430 798 552.181,34 69,20 

4374 
Azyl. domy, nízkoprah. denní centra a 
noclehárny 

538 449 333.479,50 74,27 

5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 0 0 550,74 x 

5213 Krizová opatření 0 200 0,00 0,00 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 302 783 652.166,25 83,29 

6112 Zastupitelstva obcí 65 73 63.305,79 86,72 

6115 Volby do zastupitelstev územn. samospr. celků 0 30 29.999,38 100,00 

6171 Činnost místní správy 12.525 12.137 10.648.796,40 87,74 

6409 Ostatní činnosti j.n. 150 150 23.395,78 15,60 

 Odbor hospodářské správy 16.696 18.965 15.900.559,67 83,84 

 
OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny především pohonné hmoty na obsluhu zametacího stroje Kärcher 

MIC.  

OdPa 3111 – Mateřské školy  

Na tomto paragrafu byly evidovány výdaje na dezinfekci mateřských škol v období COVID-19.   

OdPa 3113 – Základní školy  

Na tomto paragrafu byly evidovány výdaje na dezinfekci základních škol v období COVID-19  

a na nákup dezinfekčních stojanů. 

OdPa 3315 – Činnosti muzeí a galerií 

Jsou zde evidovány výdaje související s provozem Slezskoostravské galerie například úklidové práce 

a drobné nákupy a opravy. 

OdPa 3392 – Zájmová činnost v kultuře  

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnost místních kulturních domů např. služby 

elektronických komunikací, praní prádla, poplatky za rozhlas a TV. K dalším výdajů patří zařízení 

na posílení Wifi signálu a výdaje na drobný hmotný majetek např. dálkový laser.  

OdPa 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce  

Z tohoto paragrafu byly hrazeny dezinfekčních stojany pro multifunkční hřiště.  

OdPa 3612 – Bytové hospodářství  

Na tomto paragrafu jsou čerpány výdaje na léky a zdravotnický materiál, dlouhodobý majetek např. 

nákup válend, pohovek a sedací soupravy, nákup kancelářských, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků a služby elektro. komunikací.  
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OdPa 3613 – Nebytové hospodářství  

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na služby elektronických komunikací například internetové 

připojení a pevná linka.  

OdPa 3632 – Pohřebnictví  

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje týkající se provozu hřbitovní správy – výdaje na pohonné 

hmoty, ochranné pracovní pomůcky, nákupy pracovních strojů a pracovního nářadí, opravy strojů 

a aut, pitný režim. Byly zde evidovány také výdaje na pořízení přívěsného vozíku, nákup mulčovací 

kůry a květin na výsadbu. Dále jsou zde evidovány výdaje na nákup kancelářských, mycích, čistících 

a dezinfekčních potřeb a nákup tonerů. 

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, pohonné hmoty, 

opravy strojů a vozidel, nákupy materiálu pro pracovníky DČM (dělníci čištění města) a VPP (veřejně 

prospěšné práce). Jsou zde evidovány výdaje na pořízení křovinořezu, alkohol testeru a vyvětvovací 

pily Stihl. Dále se zde eviduje nákup mycích, čisticích a desinfekčních prostředků, pracovního nářadí 

a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu městského obvodu Slezská Ostrava, školení BOZP 

a PO, očkování a ostatní drobné služby pro zajištění chodu pro péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. 

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem  

Prostředky na tomto paragrafu jsou vyčleněny na nákup výpočetní techniky, kancelářského vybavení, 

nákup tonerů, kancelářské, mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Z tohoto paragrafu jsou také 

vyčleněny finance na leasing vozidla. Dále jsou z tohoto paragrafu čerpány prostředky na nákup 

osobních ochranných pomůcek, knihy, učební pomůcky a tisk, nákup pohonných hmot a služby 

elektronických komunikací. Všechny tyto prostředky jsou čerpány prostřednictvím dotace na SPOD.  

OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na pohonné hmoty, opravy služebních aut, pitný režim, 

ochranné pomůcky a ostatní výdaje zabezpečující chod pečovatelské služby. Finance jsou čerpány 

také na nákup DHDM například pořízení televizorů, mobilních telefonů, spotřebičů, kancelářského 

nábytku, nákup programového vybavení a výpočetní techniky. Dále je zde hrazen nákup 

kancelářských, mycích, čisticích a hygienických potřeb, tonerů, dezinfekčních prostředků v rámci 

COVID-19. 

K dalším výdajům týkajících se provozu pečovatelské služby patří výdaje na nákup ochranných 

pracovních pomůcek, nákup pohonných hmot a služby elektronických komunikací. 

Dále jsou zde evidovány výdaje na úklid společných prostor a kanceláří pečovatelek DPS, přeprava 

finanční hotovosti, ostraha objektů, obsluha kotelen, zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy.  

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na provoz odlehčovací pobytové služby – sociálních lůžek 

v domě s pečovatelskou službou. Byly zde evidovány výdaje především na nákup kancelářských, 

mycích, čisticích a hygienických potřeb, prostředky na praní prádla, vyšetřovací rukavice, dezinfekční 

prostředky v období COVID-19 a jiné drobné nákupy související s chodem odlehčovací pobytové 

služby. K výdajům hrazeným z tohoto paragrafu patří mimo jiné výdaje na pohonné hmoty, služby 

telekomunikací a léky a zdravotnický materiál. 

Dále je zde hrazen úklid sociálních pokojů, převozy finanční hotovosti, poskytování bezpečnostních 

služeb, poplatky za TV a rozhlas, revize a kontrola mechanického stavu lůžek, testování zaměstnanců 

na COVID-19, celoroční dodávky pneumatik a disků, celoroční servis včetně oprav Peugeot Partner.     

OdPa 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na provoz Azylového domu a Nízkoprahového centra. Byly 

zde vynaložené prostředky na nákup DHDM např. nákup spotřebičů a výpočetní techniky. Dále se 

z tohoto paragrafu hradí nákup kancelářských, mycích, čisticích a dezinfekčních potřeb, ochranné 

pracovní pomůcky, nákup tonerů pro Azylový dům i Nízkoprahové centrum, suroviny pro aktivity 

Nízkoprahového centra, spotřební materiál, nářadí apod. Hradí se zde také ostraha objektu Azylového 
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domu, převozy finančních hotovostí AD, zajištění právního a psychologického poradenství – 

Nízkoprahové centrum, uživatelská podpora k informačnímu systému „Azylák“. Jsou zde vynaloženy 

prostředky na různé opravy, např. opravy praček a šicího stroje. K dalším výdajům hrazeným z tohoto 

paragrafu patří mimo jiné výdaje na služby elektronických komunikací. 

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 

Na tomto paragrafu jsou čerpány výdaje na běžný provoz jednotek sborů dobrovolných hasičů 

a hasičských zbrojnic. Byly vynaloženy prostředky na opravy automobilů, preventivní lékařské 

prohlídky členů JSDH a kurz bezpečné jízdy. Dále zde byly evidovány nákupy výpočetní techniky, 

mobilního telefonu a pracovního nářadí. Na této položce byly také vynaloženy prostředky na zásahové 

hasičské obleky a profesionální zásahové přilby. K dalším výdajům, které jsou hrazeny z tohoto 

paragrafu, patří např. výdaje na nákup drobného materiálu, pohonné hmoty a výdaje na služby 

elektronických komunikací. 

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na činnost zastupitelských orgánů na úrovni měst a obcí. 

Výdaje byly vynaloženy na služby elektronických komunikací. 

OdPa 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel  

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na potřeby voleb např. nákup kancelářských, mycích, čistících 

a dezinfekčních potřeb a nákup ochranných rukavic.  

OdPa 6171 – Činnost místní správy  

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na běžný provoz, opravy a udržování budov úřadu. Byly zde 

vynaloženy výdaje na pořízení DHDM např. nákup mobilních telefonů, kancelářského vybavení, 

nákup spotřebičů, nákup výpočetní techniky (PC sestav, monitorů, tiskáren, tabletů, notebooků, 

dokovacích stanic), nákup státního odznaku, nákup software do výpočetní techniky apod.  

Na tomto paragrafu byly dále evidovány výdaje na různé opravy, např. opravy nábytku, opravy 

automobilů, opravy uličního značení a opravy výpočetní techniky. Také se zde eviduje nákup knih, 

tisku, učebních pomůcek, nákup kancelářských, mycích, čisticích a hygienických potřeb, nákup náplní 

do tiskáren, tiskopisy, razítka, nákup dezinfekčních a ochranných prostředků v období COVID-19, 

kancelářské potřeby, nákup nářadí a prac. pomůcek, nákup reklamních předmětů. V neposlední řadě se 

zde evidují výdaje na poštovní služby (např. nákup osobních certifikátů a služby hybridní pošty) 

a služby elektronických komunikací (telefony, internet). 

Dále se zde hradí výdaje na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a kom. 

technologiemi, které zahrnují aktualizace programu IDES, technickou podporu k softwaru stavební 

úřad, přestupky, aktualizace SW KROS programu, licence na propojení do e-spis, konfigurace dle NS 

API se systémem VITA software.   

Z výdajů na nákup služeb byly hrazeny bezpečnostní služby a elektronická ostraha objektů, převoz 

finanční hotovosti, úklidové služby, obsluha kotelen, praní a žehlení prádla, poplatky za televizi 

a rozhlas, servis a podpora venkovní elektronické desky, inzerce, očkování, výroba klíčů, natáčení 

a streamování zastupitelstva, certifikační služby apod.  

K dalším výdajům tohoto paragrafu patří výdaje na nákup ochranných pracovních pomůcek, 

pohonných hmot a pojištění majetku a vozidel. 

6409 – Ostatní činnosti j. n.   

Na tomto paragrafu se evidují zálohové platby za CCS karty. 
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Odbor kanceláře starosty 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

3326 
Pořízení, zachov. a obnova hodnot nár. hist. 
pověd. 

20 20 5.150,00 25,75 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600 1.080 954.410,66 88,37 

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 450 410 303.378,64 73,99 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 5 0,00 0,00 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 5 0,00 0,00 

5213 Krizová opatření 0 100 46.303,00 46,30 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 0 200 192.670,00 96,34 

6112 Zastupitelstva obcí 1.010 670 605.070,55 90,31 

 Odbor kancelář starosty 2.090 2.490 2.106.982,85 84,62 

 
OdPa 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 

a historického povědomí 

Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje související s kladením věnců a kytic k místním památníkům. 

OdPa 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 

Z tohoto paragrafu jsou převážně hrazeny náklady spojené s tiskem a distribucí Slezskoostravských 

novin, licence Slezskoostravského mini expresu a dalšími komunikačními službami. 

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

Prostředky tohoto paragrafu jsou převážně využívány na kulturní akce a dále na výdaje související 

s pořízením reklamních předmětů, věcných darů a on-line rozhovory. 

OdPa 5213 – Krizová opatření 

Na tomto paragrafu byl účtován nákup dezinfekčních prostředků, roušek a tisk informativních letáků, 

banerů spojených s pandemií COVID-19. 

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 

Jedná se o dary dobrovolným hasičům. 

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí 

Prostředky na tomto paragrafu jsou vyčleněny na činnost zastupitelských orgánů. Pohoštění 

na schůzích rady a zasedáních zastupitelstva, jednáních starosty a místostarostů. Dále jsou zde 

účtována živá natáčení zastupitelstva, věcné dary, cestovné, konference a školení. 

 

Odbor financí a rozpočtu 

  Rozpočet v tis. Kč v Kč % plnění 

OdPa  schválený upravený 
Skutečnost 

k 31.12.2020 
na upravený 

rozpočet 

1014 
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. 
vet. péče 

0 20 20.000,00 100,00 

3314 Činnosti knihovnické 0 10 10.000,00 100,00 

3319 Ostatní záležitosti kultury 0 15 15.000,00 100,00 

3419 Ostatní sportovní činnost 1.500 100 99.400,00 99,40 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2.300 86 85.500,00 99,42 

3521 Fakultní nemocnice 0 50 50.000,00 100,00 

3525 Hospice 0 50 50.000,00 100,00 

3543 
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky 
nemocným 

0 20 20.000,00 100,00 

4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0 3 2.176,00 72,53 

4351 Osobní asis., peč. služba a podpora samost. 0 14 13.542,00 96,73 
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bydlení 

4371 
Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s 
dětmi 

0 8 8.000,00 100,00 

5213 Krizová opatření 400 100 0,00 0,00 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 650 18 0,00 0,00 

6112 Zastupitelstva obcí 40 70 39.804,02 56,86 

6171 Činnost místní správy 2.416 2.301 1.607.141,58 69,85 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 15 8.205,00 54,70 

6330 
Převody vl. fondům v rozpočtech územní 
úrovně 

0 318 318.144,28 100,05 

6399 Ostatní finanční operace 1.500 1.500 1.092.604,00 72,84 

6409 Ostatní činnosti j.n. 6.661 2.885 0,00 0,00 

 Odbor financí a rozpočtu 15.482 7.583 3.439.516,88 45,36 

 
OdPa 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, zvl. vet. péče   

Jedná se o dary obyvatelstvu. 

OdPa 3314 – Činnosti knihovnické   

Jedná se o neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím. 

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

Jedná se o neinvestiční transfery spolkům. 

OdPa 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

Jedná se o neinvestiční transfery spolkům. 

OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 

Jedná se o neinvestiční transfery spolkům a fyzickým osobám. 

OdPa 3521 – Fakultní nemocnice 

Jedná se o neinvestiční transfer obecně prospěšné společnosti. 

OdPa 3525 – Hospice 

Jedná se o neinvestiční transfer obecně prospěšné společnosti. 

OdPa 3543 – Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 

Jedná se o neinvestiční transfer fyzickým osobám. 

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

Jsou to finanční prostředky ze  SR na rok 2020 na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením 

činnosti vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí – cestovné.  

OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba 

Jedná se o neinvestiční transfery spolkům. 

OdPa 4371 – Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Jedná se o darovací smlouvu pro obecně prospěšnou společnost. 

OdPa 5213 – Krizová opatření 

Na tomto paragrafu je vytvořena povinná rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb., novela č. 118/2011 Sb., 

krizový zákon. Je to objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace, 

na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.  

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí   

Jedná se o cestovné členů zastupitelstva obce. 

OdPa 6171 – Činnost místní správy 

Jedná se o služby peněžním ústavům, nákup ostatních služeb – stravenky, cestovné, poskytnuté 

náhrady. 
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OdPa 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

Z tohoto paragrafu se čerpají výdaje na bankovní poplatky, úroky. 

OdPa 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje mezi SMO a městským obvodem (finanční vypořádání). 

OdPa 6399 – Ostatní finanční operace 

Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH. 

OdPa 6409 – Ostatní činnosti j.n. 

Upravený rozpočet je ve výši 2.885 tis. Kč – rezerva. 

 

 

2.3.  Běžné výdaje v členění dle paragrafů rozpočtové skladby za rok 2020 

 
OdPa  SR v tis. 

Kč 
UR v tis. 

Kč 
Čerpání v Kč 

% plnění 
na UR 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 20 20.000,00 100,00 

1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče 0 20 20.000,00 100,00 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21.728 35.921 31.684.679,91 88,21 

2144 Ostatní služby 300 250 138.372,00 55,35 
2212 Silnice 12.823 22.444 20.756.287,06 92,48 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8.535 13.157 10.759.499,25 81,78 
2333 Úpravy drobných vodních toků 70 70 30.521,60 43,60 

Služby pro obyvatelstvo 126.782 144.702 132.952.473,61 91,88 

3111 Mateřské školy 8.415 9.119 9.044.042,37 99,18 
3113 Základní školy 13.738 35.736 34.895.321,77 97,65 

3314 Činnosti knihovnické 0 10 10.000,00 100,00 
3315 Činnosti muzeí a galerií 1.192 1.051 817.346,00 77,77 

3319 Ostatní záležitosti kultury 330 243 213.319,22 87,79 

3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 50 27.225,00 54,45 
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 205 147 107.709,60 73,27 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600 1.080 954.410,66 88,37 

3392 Zájmová činnost v kultuře 1.249 1.171 917.905,62 78,39 
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 1.885 1.711 1.397.141,77 81,66 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 399 651 524.344,57 80,54 

3419 Ostatní sportovní činnost 1.500 1.485 1.483.559,00 99,90 
3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 228 223.000,00 97,81 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2.305 745 644.100,00 86,46 
3521 Fakultní nemocnice 0 50 50.000,00 100,00 

3525 Hospice 0 50 50.000,00 100,00 

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 0 20 20.000,00 100,00 
3612 Bytové hospodářství 47.070 43.938 38.224.588,11 87,00 

3613 Nebytové hospodářství 1.784 1.807 1.450.365,20 80,26 

3632 Pohřebnictví 20.427 19.635 18.002.840,49 91,69 
3635 Územní plánování 60 60 0,00 x 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 50 600,00 1,20 

3699 Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje 500 0 0,00 x 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2.800 2.850 2.676.497,17 93,91 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22.168 22.765 21.210.122,66 93,17 
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 50 50 8.034,40 16,07 

Sociální věci a politika zaměstnanosti 21.357 39.783 33.449.187,49 84,08 

4312 Odborné sociální poradenství 650 942 779.388,25 82,74 
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 55 8.543 8.390.677,77 98,22 

4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 8.878 11.888 9.762.555,43 82,12 
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 6.185 8.735 6.719.038,80 76,92 
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4371 Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi 0 8 8.000,00 100,00 
4374 Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5.579 6.876 5.009.097,24 72,85 

4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 10 2.791 2.780.430,00 99,62 

Bezpečnost státu a právní ochrana 2.618 3.657 3.053.335,97 83,49 

5169 Ostatní správa  0 0 550,74 x 

5213 Krizová opatření 400 400 46.303,00 11,58 
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 2.218 3.257 3.006.482,23 92,31 

Všeobecná veřejná správa a služby 155.469 151.214 576.486.521,23 381,24 

6112 Zastupitelstva obcí 17.324 16.392 13.813.702,36 84,27 

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 856 844.080,03 98,61 

6171 Činnost místní správy 124.732 120.311 110.562.003,32 91,90 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 15 8.205,00 54,70 

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5.087 9.105 449.199.793,28 x 

6399 Ostatní finanční operace 1.500 1.500 1.092.604,00 72,84 
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 942.737,46 x 

6409 Ostatní činnosti j.n. 6.811 3.035 23.395,78 0,77 

      
Běžné výdaje celkem   777.646.198,21  

Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)   - 448.881.649,00  
     

BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM   328.764.549,21  

 

 

 
3.  STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ 

Peněžní fond PS fondu k 1.1.2020 (v Kč) KS fondu k 31.12.2020 (v Kč) 

Účelový fond oprav a modernizace obytných 
domů na území MOb Slezská Ostrava 

2.298.311,86   2.377.232,39 

Sociální fond 15.790.722,34 13.537.232,04 

CELKEM FONDY 18.089.034,20 15.914.464,43 

 
V roce 2008 byl zřízen Účelový fond oprav a modernizace obytných domů na území městského 

obvodu Slezská Ostrava v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu obce. Poskytování úvěrů 

z tohoto fondu se řídí Statutem Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území 

městského obvodu Slezská Ostrava. V roce 2020 nebyl poskytnut z tohoto fondu žádný úvěr. Úvěry 

poskytnuté z fondu jsou řádně spláceny. K 31.12.2020 je zůstatek fondu ve výši 2.377.232,39 Kč. 

Sociální fond zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu 

Slezská Ostrava (dále jen „fond“) je trvalým peněžním fondem a slouží k zabezpečení financování 

výdajů na sociální potřeby zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu 

Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava. 

V roce 2020 byla převedena na účet sociálního fondu částka ve výši 5.087 tis. Kč a byla vyčerpána 

částka ve výši 7.422 tis. Kč v souladu se „Zásadami pro použití prostředků Sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 

a členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava“. K 31.12.2020 je zůstatek fondu ve výši 

13.537.232,04 Kč.  
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4.  HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací, a to 4 mateřských  

a 4 základních škol. 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizace (ZŠ, MŠ) hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní 

činností nebo přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, dále i s prostředky svých fondů (viz Tabulka č. 3 

tohoto materiálu). 

Na základě schválení zřizovatelem tvoří příspěvkové organizace ze zlepšeného výsledku hospodaření 

mimo jiné rezervní fond a fond odměn (do výše 20 % hospodářského výsledku). Navrhujeme 

ke schválení radě městského obvodu Slezská Ostrava převod hospodářského výsledku v plné výši 

do rezervního fondu, který bude v roce 2021 použit zejména k dalšímu rozvoji jejich činností (např. 

opravy a údržba).  

 

 

5.  FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA 
ZA ROK 2020 

Součástí Závěrečného účtu je zpracované finanční vypořádání za rok 2020. Ve finančním vyrovnání se 

státním rozpočtem a rozpočtem města budeme za rok 2020 vracet částku 535 tis. Kč (např. prevence 

kriminality – 88 tis. Kč, plavecký výcvik – 189 tis. Kč, SPOD – 100 tis. Kč, sčítání lidu – 37 tis. Kč, 

volby – 12 tis. Kč, sociální práce-vícenáklady Covid – 107 tis. Kč) a obdržíme částku 45 tis. Kč (např. 

svoz biol. odpadu ZŠ a MŠ, úhrady zdr. pojišťoven COVID testy). Vypořádání účelových fondů je 

ve výši 86 tis. Kč. Tato částka bude převedena ze sociálního fondu na základní běžný účet. 

Základní běžný účet a pokladna V Kč   

Zůstatek k 31.12.2020 67.112.012,73 

Zdroje finančního vypořádání r. 2020 
- doplatek daně z hazardních her 
- svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu ZŠ a MŠ 
- úhrady zdravotních pojišťoven VZP a OZP (COVID testy zaměstnanců)  
- vypořádání účelových fondů (převod ze SF na ZBÚ) 

 
             141,43 

         41.291,00 
            3.297,28 
          85.517,00  

Potřeby finančního vypořádání r. 2020 
- vratka dotace na SPOD 
- vratka dotace sociální práce 
- vratka dotace – sociální práce – vícenáklady COVID 
- vratka dotace – sčítání lidu v r. 2021 
- vratka dotace volby do Senátu a zastupitelstev krajů 
- vratka dotace na plavecký výcvik žáků 
- vratka dotace na údržbu Ústředního hřbitova 
- vratka dotace na projekt „Prevence kriminality“ 

 
       -100.208,97 
             -  701,00 
       - 106.638,07 
       -    37.240,00 
       -    11.919,97 

       -   188.711,00 
            -   1.464,71 
          -   88.342,00 

Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2020    66.707.033,72    

Z toho: 
- zapojené prostředky do schváleného rozpočtu r. 2021    50.000.000,00  

Volné zdroje k použití bez účelu   16.707.033,72 

 
Navrhováno k zapojení: 16.707 tis. Kč  

• DaŽP – zvýšené náklady na odpady 1.000 tis. Kč 

• MA – výkupy pozemků  1.044 tis. Kč 

• HS – nákup testů a ochranných pomůcek (COVID-19) 1.000 tis. Kč 

• TS – oprava ZTI v MŠ Jaklovecká  1.400 tis. Kč 

• OFaR – rezerva   12.263 tis. Kč 
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6.  ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Ve dnech 03.11 – 13.11.2020 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu  

a ve dnech 15.3. – 29.3.2021 bylo provedeno závěrečné přezkoumání hospodaření městského obvodu 

za rok 2020 včetně údajů o plnění příjmů a výdajů městského obvodu a hospodaření s majetkem a 

ověření údajů účetnictví auditorskou společností BDO Audit s.r.o. včetně závěru, že v rámci dílčího 

přezkoumání za období leden až září 2020 a závěrečného přezkoumání za období říjen až prosinec 

2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

Na základě tohoto závěru a předloženého závěrečného účtu  d o p o r u č u j e  rada městského 

obvodu zastupitelstvu městského obvodu schválit tento předložený závěrečný účet a souhlasit 

s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2020  

 

 

b e z  v ý h r a d.
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  Tabulka č. 1 

Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2020 (v tis. Kč) 

 
Syntetický 

účet 
Stav k 31.12.2019 

Stav k 31.12.2020 
částka (brutto) 

Krátkodobé pohledávky  41.403 47.441 

Odběratelé 311 14.396 15.758 
z toho:    
 dlužný nájem z bytů  7.853 7.855 
 služby k nájmům – vyúčtování  658 809 
 pronájmy z nebytových prostor vč. služeb  240 230 
 pronájem z pozemků  755 653 
 prodej pozemků  0 0 
 prodej ostatních nemovitostí  0 0 
 pokuty, sankce  4.680 4.680 
 ostatní  210 1.531 

Krátkodobé poskytnuté zálohy (voda, plyn, elektřina, teplo) 314 15.393 11.350 

Jiné pohledávky 315 2.547 2.404 
z toho:    
 přestupky, pokuty  1.491 1.219 
 poplatky ze psů  105 129 
 místní, správní a soudní poplatky a ost.  951 1.056 

Pohledávky za zaměstnanci 335 9 3 

Pohledávky za vybranými míst. institucemi 348 0 60 

Poskytnuté zálohy na transfery 373 4.433 1.590 

Ostatní krátkodobé pohledávky – náhrady 377 755 316 

Příjmy příštích období 385 8 86 

Dohadné účty aktivní 388 3.862 15.874 

    

Dlouhodobé pohledávky  88 61 

Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 88 61 

    

Přeplatky hmotné nouze, soc. dávek 781 297 220 

 

Celkové krátkodobé pohledávky vedené v účetnictví činí k 31.12.2020 představují částku ve výši  

47.441 tis. Kč a jsou tvořeny především provozními zálohami (voda, plyn, elektr., teplo) ve výši  

11.350 tis. Kč, pohledávkami z obchodního styku ve výši 15.758 tis. Kč, jinými pohledávkami ve výši  

2.404 tis. Kč, dohadnými položkami (vyúčtování poskytnutých dotací z Ministerstva pro místní rozvoj – 

na akce Modernizace ZŠ Slezské Ostravy a Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty – 

ul. Muglinovská) a dále ostatními dle tabulky. V porovnání s rokem 2019 lze konstatovat, že pohledávky jako 

celek vzrostly o cca 6 mil. Kč.  

Celkové dlouhodobé pohledávky jsou tvořeny pohledávkami za Účelový fond oprav a modernizace obytných 

domů na území městského obvodu Slezská Ostrava, dále pohledávkou za dodavatele energií a vybudování 

vodovodní přípojky. 

Pohledávky v samostatné působnosti (neuhrazené nájmy bytů a náklady na službách s nimi spojených apod.) 

jsou řádně zajištěné platebními příkazy a výkony rozhodnutí, pohledávky v přenesené působnosti (neuhrazené 

pokuty za přestupky a správní delikty, neuhrazené správní poplatky a jiné) jsou řádně zajištěny exekučními 

příkazy v rámci daňové exekuce. U části dlužníků jsou tyto pohledávky nevymahatelné, neboť se jedná 

o občany sociálně slabé, nepřizpůsobivé, nemajetné a mnohdy neznámého pobytu či nikde nebydlící. Část 

dlužníků má snahu své dluhy zaplatit prostřednictvím splátkového kalendáře. 
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                                                                                                                                            Tabulka č. 2 

Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12. 2020 (v tis. Kč) 

 Syntetický účet Stav k 31.12.2019 
Stav k 31.12.2020 

částka (brutto) 

Dlouhodobé závazky 
451, 452, 453, 455, 
456, 457, 459, 472 

0 0 

    

Krátkodobé závazky  57.074 68.299 

Dodavatelé 321 4.098 4.798 

Zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, 
daň příjmů (mzdy včetně odvodů) 

331,336.337,342 11.933 14.103 

Ostatní krátkodobé závazky  347,378 21.988 31.388 
Vratka předfinancování SMO 
Prostředky nesvéprávných občanů, kauce  

 0 
21.062 

5.530 
23.978 

Daňová povinnost DPH  
Výkup pozemku 

 946 
0 

664 
1.044 

Ostatní (mylné platby, vrátky, výkup pozemků, aj.)  -20 86 

Ostatní účty krátkodobých závazků včetně účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů 

324,325,383,389 19.055 18.010 

 

Dlouhodobé závazky:   

K 31.12.2020 nemáme žádné dlouhodobé závazky. 

 

Krátkodobé závazky: 

Neuhrazené faktury – jedná se o faktury dodavatelů ve výši 4.798 tis. Kč splatné až v roce 2021. 

Zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň příjmů (mzdy včetně odvodů) – jedná se o platy 

zaměstnanců a povinné odvody z mezd za prosinec roku 2020, splatné v lednu roku 2021. 

Ostatní krátkodobé závazky – jedná se o cizí finanční prostředky, DPH splatné v roce 2021. 

Ostatní účty krátkodobých závazků – jedná se především o krátkodobé zálohy na služby k nájmům a zaplacené 

zálohy na energie.   
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Tabulka č. 3 

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací základních a mateřských škol k 31.12.2020 

tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Výnosy z 
transferů 
celkem 

z toho 

zůstatek fondů: 
rezervní ze 

zlepšeného VH / 
rez. z ostatních 

titulů / fond 
investic 

      v tom   

Výsledek 
hospodaření 

z toho 

Organizace 

neinvestiční 
příspěvek 

zřizovatele 
/ investiční 

transfer 

příspěvky SMO 
zaslané 

prostřednictvím 
zřizovatele 

ostatní finanční 
prostředky 

zaslané 
prostřednictvím 

zřizovatele 

transfery 
zaslané 

prostřednictvím 
kraje, ostatní 

transfery 
včetně 

zúčtování 

Výnosy Náklady 

čerpání 
prostředků ze 

sl. 4+5 
(transfery 

SMO, kraj a 
jiné transfery ) 

sp.energií 
ostatní 
čerpání 
celkem 

výsledek 
hospodaření 

z provozu 

výsledek 
hospodaření z 

ostatních 
zdrojů (kraj, 

zúčtování 
transferů) 

MŠ Zámostní (313)           157 17 001               
hlavní činnost 17 001 2 019 20 628 14 334 301 491 17 327 14 962 362 2 003 165 182 0 

hospodářská činnost   450       451 18 1   1 0 17     

MŠ Požární (314)          664 10 742              
hlavní činnost 10 742 1 179 44 563 8 956 15 308 10 873 9 519 355 999 177 179 0 

hospodářská činnost           87 2 0     0 2     

MŠ Bohumínská (315)          299 11 355              
hlavní činnost 11 355 1 631 68 158 9 498 17 321 11 681 9 656 503 1 522 -5 0 0 

hospodářská činnost           78 10 5   0 5 5     

MŠ Komerční (316)          278 13 122              
hlavní činnost 13 122 1 724 22 582 10 794 11 303 13 381 11 376 398 1 607 44 52 0 

hospodářská činnost          37 9 1   1 0 8     

celkem MŠ 52 220 7 003 154 1 931 43 582 2 238 53 682 53 269 45 513 1 620 6 136 413 413 0 

ZŠ Bohumínská (325)          431 42 010               
hlavní činnost 42 010 4 630 60 1 026 36 294 20 2 874 45 085 37 320 1 537 6 228 -201 0 0 

hospodářská činnost           0 664 463   100 363 201     

ZŠ Pěší (329)          0 21 025               
hlavní činnost 21 025 2 787 37 109 18 092 5 195 21 194 18 201 387 2 606 26 56 0 

hospodářská činnost           1 48 18   16 2 30     

ZŠ Chrustova (330)          0 26 289              
hlavní činnost 26 289 3 018 34 136 23 101 0 1 063 27 421 23 237 584 3 600 -69 4 0 

hospodářská činnost          11 138 65   13 52 73     

ZŠ Škrobálkova (331)           66 20 490               
hlavní činnost 20 490 2 345 35 890 17 220 0 20 20 451 18 110 363 1 978 59 81 0 

hospodářská činnost   150      1 31 9   6 3 22     

celkem ZŠ 109 814 12 930 166 2 161 94 707 535 114 847 114 706 96 868 3 006 14 832 141 141 0 
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Legenda:               

1 - celkem přijaté transfery zaúčtované do výnosů (neinvestiční příspěvek na provoz ve výši zaslaného příspěvku, ostatní transfery s povinnosti vyúčtování ve výši skutečných výdajů)    

2 - příspěvky zřizovatele - horní řádek: neinvestiční příspěvek             

                                            spodní řádek - investiční transfer            

3 - příspěvky SMO zaslané prostřednictvím zřizovatele, u ZŠ s účelovým znakem 91 (plavání) a 7402 (provoz hřišť pro veřejnost), u MŠ s účelovým znakem 3111 (kompenzace osvobozené úplaty za vzdělávání)  

4 - finanční prostředky zaslané prostřednictvím zřizovatele - projekty MŠMT a MSK (ve výnosech příspěvkových organizací jsou účtovány ve výši skutečného čerpání) - např. Operační program Potravinová a materiální pomoc,  Operační program Věda, vývoj a vzdělávání 

5 - transfery zaslané prostřednictvím Moravskoslezského, kraje a ostatní transfery, které jsou zúčtovány ve výši skutečného čerpání, včetně zúčtování víceletých transferů     

6 - fondy příspěvkové organizace: horní řádek: zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření        

                                                           prostřední řádek: zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů          

                                                           spodní řádek: zůstatek fondu investic           

7 - výnosy příspěvkové organizace - horní řádek: přijaté transfery zúčtované do výnosů          

                                                              prostřední řádek: ostatní výnosy z hlavní činnosti (příjmy z prodeje obědů z hlavní činnosti, úplata za vzdělávání, úroky, zúčtování fondů…)    

                                                              spodní řádek: výnosy z hospodářské činnosti (příjmy z pronájmů, prodeje obědů z hospodářské činnosti…)      

8 - náklady příspěvkové organizace -  horní řádek: náklady na hlavní činnost           

                                                                spodní řádek: náklady na hospodářskou činnost          

9 - čerpání příspěvku na přímé neinvestiční výdaje (mzdy, odvody, FKSP, ONIV) a ostatních tranferů           

10 - spotřeba energií - horní řádek: spotřeba energie na hlavní činnost. Na výši spotřeby energií jsou účtovány dohadné účty.        

                                      spodní řádek: spotřeba energie na hospodářskou činnost.            

11 - ostatní čerpání celkem - horní řádek:ostatní náklady na hlavní činnost           

                                                 spodní řádek: ostatní náklady na hospodářskou činnost          

12 - výsledek hospodaření celkem - horní řádek: výsledek hospodaření hlavní činnosti          

                                                             spodní řádek: výsledek hospodaření hospodářské činnosti          

13 - výsledek hospodaření celkem (provozní)             

14 - výsledek hospodaření z ostatních zdrojů (dotace, ostatní transfery, granty) - výsledek hospodaření je nulový, neboť výnosy jsou časově rozlišeny a účtovány ve výši skutečných výdajů.    
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SEZNAM ZKRATEK 

 
AD   Azylový dům 

BD    Bytový dům 

BF   Bytový fond 

DHDM   Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

DNS    Dynamický nákupní systém 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DPS   Dům s pečovatelskou službou 

EZS   Elektronický zabezpečovací systém 

FKSP    Fond kulturních a sociálních potřeb 

FÚ   Finanční úřad 

HS   Hřbitovní správa 

HZ   Hasičská zbrojnice 

JSDH    Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KD   Kulturní dům 

MŠ   Mateřská škola 

MHD   Městská hromadná doprava 

MOb   Městský obvod  

MSK   Moravskoslezský kraj 

OP   Operační program 

PD   Projektová dokumentace 

SMO   Statutární město Ostrava 

SF   Sociální fond 

SR   Státní rozpočet 

SPOD   Sociálně právní ochrana dětí 

ÚH   Ústřední hřbitov 

VPP   Veřejně prospěšné práce 

VT    Výpočetní technika 

VZ    Veřejná zakázka 

ZMOb   Zastupitelstvo městského obvodu 

ZŠ   Základní škola 

 

























































































































































Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM1

Materiál pro ZMOb č.

FaR/ZMOb/9.0005/21

Garant
projednání:

Ing. Roman Goryczka
místostarosta

předkládá: Ing. Roman Goryczka
místostarosta

zpracoval: Renata Bílá
správce rozpočtu

 
Věc: Rozpočtová opatření - rozdělení přebytku za rok 2020
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Rozpočtová opatření
 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

160
 
1) schvaluje

rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

 

VARIANTA B)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

160
 
1) neschvaluje

rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

 
Vyřizuje Ing. Alena Larišová, T: 30.04.2021

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

Stanovisko odboru: Odbor financí a rozpočtu
FaR
Doporučuje schválit variantu A).
 

Stanovisko výboru: Finanční výbor zastupitelstva
VFIN
Bylo projednáno ve finančním výboru dne 12.04.2021.
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Bylo projednáno na 72. schůzi Rady dne 07.04.2021.
 

Správce rozpočtu: Renata Bílá
správce rozpočtu
 

Za soulad s právními
předpisy:

Ing. Alena Larišová
vedoucí odboru financí a rozpočtu
 
Mgr. Martina Kozubalová
právník
 

 
Termín plnění: 30.04.2021
 

V Ostravě dne 13.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Jednotlivá navrhovaná rozpočtová opatření, včetně jejich důvodů, jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Dle ustanovení čl. 10 odst. 12 OZV statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy,
ve znění pozdějších změn a doplňků, zastupitelstvo a rada městského obvodu provádí veškeré změny
rozpočtu v průběhu rozpočtového roku rozpočtovými opatřeními v souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Zastupitelstvo městského obvodu může svěřit radě městského obvodu
pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu
se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů.
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava svěřilo Radě městského obvodu Slezská Ostrava pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu svým usnesením č. 0174/ZMOb-
Sle/1822/8 ze dne 19.12.2019.

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ je ve výši 67.112 tis. Kč. Tuto částku můžeme zapojit do rozpočtu
roku 2021 jako přebytek hospodaření. V rámci finančního vypořádání se statutárním městem Ostravou, po
schválení závěrečného účtu Zastupitelstvem města Ostravy, uhradíme částku ve výši 491 tis. Kč, po převodu
částky ve výši 86 tis. Kč ze SF na ZBÚ, bude na ZBÚ částka ve výši 66.707 tis. Kč, kterou můžeme zapojit
do rozpočtu roku 2021 jako přebytek hospodaření.
Finanční prostředky ve výši 50.000 tis. Kč byly již zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2021.

Přebytek ve výši 16.707 tis. Kč navrhujeme zapojit do rozpočtu roku 2021, jak je uvedeno v příloze č. 1
předloženého materiálu navrhovaným rozpočtovým opatřením.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Rozpočtové opatření 

Příloha č. 1 
1) Na základě žádostí jednotlivých odborů provádíme následující rozpočtové opatření: 

 
Pol. 8115 (změna stavu krátkod. prostředků na bank. účtech)               + 16.707.000,- 
   
 
Odbor  TS  
ORJ 1 § 3111 pol. 5171 (opravy a udržování)  + 1.400.000,-  

(oprava zdravotně-technické instalace v MŠ Jaklovecká) 

 

Odbor  MA 
ORJ 4 § 6171 pol. 6130 (pozemky)   + 1.044.000,- 

(výkup pozemku v k.ú. Heřmanice, p.č. st. 571) 

 

Odbor  DaŽP  
ORJ 5 § 3722 pol. 5169 (nákup ostatních služeb)   + 1.000.000,- 

(poplatek za ukládání odpadů na skládku) 

 

Odbor  HS 
ORJ 13 § 6171 pol. 5139 (nákup materiálu)  + 1.000.000,- 

(pořízení ochranných pracovních prostředků – respirátorů, rukavic, obleků a dezinfekce 

pro sociální služby) 

 

Odbor  FaR 
ORJ 9 § 6409 pol. 5901 (rezerva)   +12.263.000,- 

 

 

  



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava Materiál ZMOb_M

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM5

Materiál pro ZMOb č.

SV/ZMOb/7.0001/21

Garant
projednání:

Dagmar Macháčková, MPA
místostarostka

předkládá: Dagmar Macháčková, MPA
místostarostka

zpracoval: Kamila Kubináková
referent pro administrativu SPOD

 
Věc: Zřízení příspěvkové organizace městského obvodu Slezská Ostrava -

červen 2021 - Sociální služby Slezská Ostrava
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Zřizovací listina
Příloha č. 2:   Usnesení RMOb Slezská Ostrava

 
Varianty: A-B

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

VARIANTA A)
 
(č. usnesení) (zn. předkl.)

130
 
1) rozhodlo

o zřízení organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace a o schválení zřízovací listiny,
dle důvodové zprávy a  přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1.6.2021.

 
Vyřizuje Mgr. Zdeněk Matýsek, T: 31.05.2021

vedoucí odboru sociálních věcí
 

 

VARIANTA B)
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

(č. usnesení) (zn. předkl.)
130

 
1) rozhodlo

nezřídit organizaci Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace s účinností od 1.6.2021 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.

 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
doporučila svým usnesením č. 3307/RMOb-Sle/1822/72 ze dne
7.4.2021
 

Stanovisko odboru: Odbor sociálních věcí
SV
doporučuje varianta A
 

Prověřil a schválil: Mgr. Zdeněk Matýsek
vedoucí odboru sociálních věcí
 

Za soulad s právními
předpisy:

Mgr. Zdeněk Matýsek
vedoucí odboru sociálních věcí
 
Mgr. Jiří Mrázek
právník
 

 

V Ostravě dne 13.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

Materiál ZMOb_M

Důvodová zpráva

Městský obvod Slezská Ostrava je prostřednictvím oddělení sociálních služeb provozovatelem terénní
pečovatelské služby, odlehčovací pobytové služby, azylového domu a odborného sociálního poradenství
v rámci Vstupních bytů s doprovodným sociálním programem. Aktuálně probíhá rekonstrukce bývalé budovy
mateřské školy v Antošovicích, kde vzniknou dvě nové sociální služby, a to domov pro seniory a domov pro
seniory se zvláštním režimem.

Předkládaným materiálem se navrhuje Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava rozhodnout o zřízení
příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava a o schválení návrhu zřizovací listiny příspěvkové
organizace s účinností od 01. 06. 2021. Zřizovací listina definuje hlavní účel zřízení a předmět činnosti
příspěvkové organizace, kterým je poskytování výše uvedených vybraných sociálních služeb na území
městského obvodu Slezská Ostrava, zajištění služby občanům za úhradu dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a uzavírání nájemních smluv nájemců Vstupních bytů s adresou
Bohumínská 25/152, 712 00 Muglinov  dle § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, včetně definování doplňkové činnosti, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání. Nově vzniklá organizace bude výše uvedené činnosti provozovat od 01. 01. 2022.

Vzhledem k tomu, že počet poskytovaných sociálních služeb se na základě potřeb občanů městského
obvodu Slezská Ostrava postupně rozrůstá, vzniká potřeba zvolit nový způsob poskytování těchto služeb a to
prostřednictvím příspěvkové organizace.

RMOb Slezská Ostrava svým usnesením číslo 3307/RMOb-Sle/1822/72 ze dne 7.4.2021 doporučilo ZMOb
Slezská Ostrava rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková
organizace s účinností od 1.6.2021.

O předloženém materiálu je Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava oprávněno rozhodnout podle
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona o obcích.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

 
 
 
 

                                     Zřizovací listina 
 
 
 
   

 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 

 

 

  Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

svým usnesením č. ……..… ze dne ……….. v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

      schvaluje 

     

ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Slezská Ostrava  

 

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace  

 

 

Čl. I.  

Označení zřizovatele 

 

Název zřizovatele: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava, IČ: 

00845451, okres Ostrava-město 

 

 

Čl. II. 

Identifikace organizace 

 

Název příspěvkové organizace:  Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace  

 

Sídlo příspěvkové organizace: Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava – Hrušov 

 

Identifikační číslo:   ……………………………… 

 

Právní forma:    příspěvková organizace 
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Čl. III. 

 

1. Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace. 

 

Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, je poskytování vybraných sociálních 

služeb na území městského obvodu Slezská Ostrava, v rozsahu povoleném rozhodnutím o registraci 

ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/20016 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). 

 

Příspěvková organizace vykonává tyto hlavní činnosti sociálních služeb: 

 

Pečovatelské služby 

Cílová skupina: 

Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři 

Místo poskytování služby: 

území městského obvodu Slezská Ostrava, domy s pečovatelskou službou, komunitní dům pro 

seniory 

 

Odlehčovací služby 

Cílová skupina: 

Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři 

Místo poskytování služby: 

Dům s pečovatelskou službou, Hladnovská 757/119a, 712 00 Muglinov 

 

Azylové domy 

Cílová skupina: 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby bez přístřeší,  

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící 

v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi 

Místo poskytované služby: 

Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 338/2, 711 00 Hrušov 

 

Odborné sociální poradenství 

Cílová skupina: 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby bez přístřeší,  

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící 

v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny  

Místo poskytované služby: 

Vstupní byty, Bohumínská 25/152, 712 00 Muglinov 

 

Domovy pro seniory 

Cílová skupina: 

Osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby  

Místo poskytované služby: 

Domov pro seniory Antošovice, Chalupova 1/1, 711 00 Antošovice 
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Domovy se zvláštním režimem 

Cílová skupina: 

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, a osoby se 

sníženou soběstačností a pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností, jejichž stav při 

péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby   

Místo poskytované služby: 

Domov pro seniory Antošovice, Chalupova 1/1, 711 00 Antošovice 

 

Organizace bude výše uvedené hlavní činnosti vykonávat na základě rozhodnutí o registraci 

sociálních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2022. 

 

Dále bude organizace zajišťovat: 

-  službu občanům za úhradu dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

- uzavírání nájemních smluv nájemců Vstupních bytů, Bohumínská 25/152, 712 00 Muglinov dle  

§ 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Za účelem dosažení hlavního účelu příspěvková organizace bude provozovat od 1.1.2022: 

 

Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 338/2, 711 00 Ostrava – Hrušov, 

Vstupní byty s doprovodným sociálním programem, Bohumínská 152/25, 712 00 Ostrava – 

Muglinov, a 

Domov pro seniory Antošovice, Chalupova 1/1, 711 00 Antošovice. 

 

2. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci, za účelem lepšího využití svých hospodářských 

prostředků a odborné způsobilosti svých zaměstnanců, provádění níže uvedených doplňkových 

činnosti navazujících na její hlavní účel: 

 

a) pronájem a půjčování věcí movitých 

b) pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

c) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

 

Doplňkovou činnost, která je živností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna organizace vykonávat dnem 

vzniku oprávnění provozovat živnost podle tohoto zákona a v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního úkolu a předmětu činnosti organizace. 

Doplňková činnost jako celek nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová.  

Organizace je povinna zajistit oddělené sledování hlavní činnosti a doplňkové činnosti pomocí 

analytiky v účetnictví. 

 

Zisk dosažený z doplňkové činnosti může organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. 

Výjimečné jiné použití zisků je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele. 

Organizace je povinna sestavit roční účetní závěrku, a to k poslednímu dni účetního období. Tuto 

závěrku tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a příloha, která vysvětluje a 
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doplňuje informace obsažené v bilanci a výsledovce. Tato závěrka musí obsahovat náležitosti 

uvedené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

 

Čl. IV. 

 

Statutární orgán 

 

Statutárním orgánem zřízené příspěvkové organizace je ředitel, který jedná za příspěvkovou 

organizaci samostatně ve všech věcech za organizaci a jménem organizace v souladu s platnými 

právními předpisy, v písemném styku se podepisuje tak, že k otisku razítka organizace připojí 

vlastnoruční podpis, popřípadě elektronický podpis. Ředitele jmenuje a odvolává rada městského 

obvodu Slezská Ostrava. V době nepřítomnosti ředitele nebo v době, kdy ředitel nevykonává svou 

funkci (např. pracovní neschopnost, vzdání se funkce apod.), vykonává práva a povinnosti 

statutárního orgánu v plném rozsahu zástupce ředitele jím určený. Do doby jmenování statutárního 

orgánu vede organizaci osoba dočasně pověřená Radou městského obvodu Slezská Ostrava.  

 

Ředitel odpovídá za činnost organizace, ochranu majetku a výkon majetkových práv organizace. 

Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, 

jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena odpovědnost za schodek na svěřených 

hodnotách, ve vnitřních organizačních předpisech. 

 

Ředitel plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele v plném rozsahu podle zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a dalších 

pracovněprávních předpisů, vůči zaměstnancům příspěvkové organizace.  

 

Čl. V. 

Vymezení majetku a majetkových práv příspěvkové organizace 

 

1.  Obecná ustanovení 

a) Příspěvková organizace spravuje a hospodaří se svěřeným majetkem, s majetkem získaným 

vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními 

prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního 

rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary 

od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí 

tak, jak to stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tato zřizovací listina.  

b) Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření k plnění jejích úkolů nemovitý 

majetek a movitý majetek.  

c) Příspěvková organizace je oprávněna přijímat dotace z vyšších rozpočtů pouze s písemným 

souhlasem zřizovatele, s výjimkou Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.  

d) Zřizovatel souhlasí, aby příspěvková organizace mohla nabývat do svého vlastnictví movitý 

majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, i darem za předpokladu, že 

takto nabytý majetek nepřesahuje hodnotu 50 000,- Kč od jednoho dárce v jednom roce a že 

zřizovateli ani organizaci nevzniknou jeho přijetím další nepřiměřené náklady.  V opačném 

případě je k nabytí majetku do vlastnictví potřeba předchozího písemného souhlasu 

zřizovatele. Nabývat movitý majetek v pořizovací ceně nad 50 000,- Kč nákupem nebo 
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vlastní činností je příspěvková organizace oprávněna pouze s předchozím písemným 

souhlasem zřizovatele. 

e) Příspěvková organizace může provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu majetku, 

pokud výše nákladů na ně není vyšší než 50 000,- Kč v jednotlivém případě a pokud má 

organizace zajištěny finanční prostředky, v ostatních případech pouze po předchozím 

písemném souhlasu zřizovatele. 

f) Příspěvková organizace vytváří v souladu s platnou legislativou fond kulturních a sociálních 

potřeb, rezervní fond, fond investic a fond odměn. 

 

2.  Nemovitý majetek 

a) Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, jenž byl svěřen městskému obvodu Slezská Ostrava na základě 

Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn (dále jen svěřený nemovitý majetek). Příspěvková organizace je oprávněna 

tento majetek užívat, požívat jeho plody a užitky. Nemovitý majetek, zapsaný v katastru 

nemovitostí, je vymezen v příloze č. 1 této zřizovací listiny a předává se příspěvkové 

organizaci k hospodaření ke dni 1.1.2022.  

 

b) Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví třetích 

osob v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

 

c) Příspěvková organizace je povinna řídit se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, v platném 

znění a zejména: 

 ca) využívat svěřený nemovitý majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla 

zřízena a chránit tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením 

nebo zneužitím, 

 

cb) vést účetní a operativní evidenci tohoto svěřeného nemovitého majetku, 

 

cc) provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur 

předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků svěřeného nemovitého majetku dle 

pokynů zřizovatele, 

 

cd) předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů 

zřizovatele a na jeho základě provádět odpisy z hodnoty svěřeného nemovitého 

majetku, 

 

ce) dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

 

cf) zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických 

revizí dle platných předpisů, 

 

cg) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje 

neoprávněně do vlastnického práva, 
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ch) svěřený nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem, příspěvková organizace je 

povinna jakékoliv škody na nemovitém majetku neprodleně oznámit zřizovateli, 

 

ci) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti 

těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, při podezření 

z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům, 

 

cj) předložit zřizovateli plán předpokládaných oprav a investic nejpozději do 

konce měsíce září pro následující rozpočtový rok.  

 

d) Příspěvková organizace je oprávněna pronajímat svěřený nemovitý majetek a prostory jiným 

subjektům na dobu neurčitou s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou, nebo na dobu 

určitou nepřesahující pět let s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou. K nájmu na dobu 

určitou přesahující 1 rok je nutný souhlas zřizovatele, s výjimkou pronájmu Vstupních bytů 

s doprovodným sociálním programem. Příspěvková organizace není oprávněna vypůjčovat 

svěřený nemovitý majetek a prostory a uzavírat smlouvy o umístění reklamy. K udělení 

souhlasu s umístěním sídla právnické osoby je nutný souhlas zřizovatele.  

 

e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek jakýmkoli způsobem 

zcizit, tímto majetkem ručit ani jej vložit do obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné 

právnické nebo fyzické osoby a jakkoliv jej zatěžovat či jinak nakládat se svěřeným 

nemovitým majetkem, vyjma výše uvedeného případu (písm. d).  

 

3.  Movitý majetek 

a) Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, jehož správa je svěřena městskému obvodu Slezská Ostrava na základě Obecně 

závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

(dále jen svěřený movitý majetek). Příspěvková organizace je oprávněna svěřený movitý 

majetek užívat. Movitý majetek je vymezen v příloze č. 2 této zřizovací listiny a předává se 

příspěvkové organizaci k hospodaření ke dni 1.1.2022. 

 

b) Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na movitém majetku a zdraví třetích osob 

v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí. 

 

c) Příspěvková organizace je povinna řídit se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění, a zejména:  

ca) využívat svěřený movitý majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit 

tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, 

 

cb) vést účetní a operativní evidenci tohoto svěřeného movitého majetku, 

 

cc) provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat 

zřizovateli soupis přírůstků a úbytků svěřeného movitého majetku dle pokynů zřizovatele, 

 

cd) předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů 

zřizovatele a na jeho základě provádět odpisy z hodnoty svěřeného movitého majetku, 
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ce) dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí,  

 

cf) zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí dle 

platných předpisů (plynoinstalace, elektroinstalace, hasicí přístroje atd.), 

 

cg) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně 

do vlastnického práva, 

 

ch) svěřený movitý majetek je pojištěn zřizovatelem, příspěvková organizace je povinna 

jakékoliv škody na movitém majetku neprodleně oznámit zřizovateli,  

 

ci) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří 

úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, při podezření z přestupku nebo trestného 

činu oznámit věc příslušným orgánům. 

  

d) Příspěvková organizace je oprávněna: 

da) provádět vyřazování a likvidaci svěřeného neupotřebitelného hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku a drobného hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku vždy se 

souhlasem zřizovatele, s výjimkou drobného hmotného investičního majetku do výše 

pořizovací ceny 50.000,- Kč za jednotku, u kterého souhlas zřizovatele není vyžadován, 

 

db) prodávat za cenu obvyklou a bezúplatně převádět svěřený přebytečný hmotný a 

nehmotný dlouhodobý majetek a drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek a materiál 

vždy se souhlasem zřizovatele, s výjimkou drobného hmotného investičního majetku do 

výše pořizovací ceny 10.000,- Kč za jednotku, u kterého souhlas zřizovatele není 

vyžadován. 

 

e) Příspěvková organizace je oprávněna a povinna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích 

vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za 

podmínek stanovených předpisy zřizovatele. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná 

hodnota přesáhne 1 mil. Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou 

zakázku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na 

případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní 

katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu. 

 

f) Příspěvková organizace není oprávněna svěřeným movitým majetkem ručit ani jej vložit do 

obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoli jej 

zatěžovat či jinak nakládat s tímto majetkem, vyjma případů výše uvedených (písm. da, písm. 

db). 

 

4. Pohledávky a závazky: 

a) organizace je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, 

aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas 

uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, 

 

b) při odepisování pohledávek postupuje příspěvková organizace podle příslušných právních 

předpisů, 
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c) odpisy pohledávek schvaluje zřizovatel, 

 

d) s pohledávkami a závazky, do kterých příspěvková organizace vstoupí při své činnosti, je 

oprávněna nakládat pouze tak, že přijímá plnění z pohledávek vůči dlužníkům a vymáhá je, 

své vlastní závazky vůči věřitelům plní řádně a včas, 

 

e) příspěvková organizace není oprávněna pohledávky postupovat dalším osobám, ani jinak se 

závazky a pohledávkami organizace nakládat, vzdát se práva, převzít dluh; 

 

f) příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 5000,- Kč, 

jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily 

pohledávku samotnou. Pohledávky vede nadále ve svém účetnictví na podrozvahových 

účtech. Na vyžádání zřizovatele doloží příspěvková organizace u těchto pohledávek, že 

jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit od vymáhání pohledávky ve výši nad 

5 000,- Kč může příspěvková organizace pouze s předchozím písemným souhlasem 

zřizovatele. 

 

5. Práva ke svěřenému majetku neudělená příspěvkové organizaci v předchozích ustanoveních 

vykonává zřizovatel. 

 

Čl. VI  

Kontrola 

 

1. Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a 

dodržovat jeho pokyny pro organizaci a provádění kontrol hospodaření a finanční kontroly 

prováděné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Ředitel je povinen ve smyslu části čtvrté zákona o finanční kontrole zavést a udržovat vnitřní 

kontrolní systém. 

 

Čl. VII. 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřizována 

 

Organizace se zřizuje s účinností od 1. 6. 2021 (den vzniku příspěvkové organizace) na dobu 

neurčitou.  

 

V Ostravě dne: 

 

 

……………………………………..                          …………………………………………….. 

               Bc. Richard Vereš                                                             Ing. Roman Goryczka 

starosta městského obvodu Slezská Ostrava            místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava 
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Inventurní soupis svěřeného nemovitého majetku 

Příloha č. 2 – Inventurní soupis svěřeného movitého majetku 
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Příloha č. 1 – Inventurní soupis svěřeného nemovitého majetku Sociální služby Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, svěřeného ke dni 1.1.2022. 

 

 

 

 

 

 

Nemovitý majetek: 

 

Nemovitý majetek v k.ú. Hrušov  

a) budovy a stavby 

budova č.p. 338 na pozemku p.č. 1318 

 

v celkové pořizovací ceně    12 043 883,66 Kč 

 

b) pozemky 

parc. č. 1318, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1113m2 

parc. č. 1319, ostatní plocha o výměře 554m2 

 

v celkové pořizovací ceně        888 370,- Kč 

 

Nemovitý majetek v k.ú. Muglinov 

 

a) budovy a stavby  

budova č.p. 25 na pozemku p.č. 39/1  

 

v celkové pořizovací ceně     14 213 916,73 Kč 

 

b) pozemky 

parc. č. 39/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1096 m2 

parc. č. 516, ostatní plocha o výměře 21m2 

 

v celkové pořizovací ceně        874 505,- Kč. 

  

 

 

V Ostravě dne: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                          …………………………………………….. 

               Bc. Richard Vereš                                                             Ing. Roman Goryczka 

starosta městského obvodu Slezská Ostrava            místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava 
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Příloha č. 2 – Inventurní soupis svěřeného movitého majetku Sociální služby Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace, svěřeného ke dni 1.1.2022. 

 

 

 

 

 

 

Movitý majetek: 

 

Účet                                                                               pořizovací hodnota 

 

účet 018                                                                             126 639,60 Kč 

 

účet 022                                                                          1 913 296,89 Kč 

 

účet 028                                                                          4 069 226,27 Kč 

 

účet 902                                                                             825 678 Kč 

_____________________________________________________________ 

Pořizovací hodnota celkem                                          6 934 840,76 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                          …………………………………………….. 

               Bc. Richard Vereš                                                             Ing. Roman Goryczka 

starosta městského obvodu Slezská Ostrava            místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava 
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Rada městského obvodu
 

72. Rada městského obvodu Slezská Ostrava
ze dne 07.04.2021

 
VÝPIS

3307/RMOb-Sle/1822/72
 
Zřízení příspěvkové organizace městského obvodu Slezská Ostrava -
červen 2021 - Sociální služby Slezská Ostrava
 
Rada městského obvodu
1. doporučuje

ZMOb Slezská Ostrava

a) zřízení organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace s
účinností od 1.6.2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b) předání movitého a nemovitého majetku k hospodaření dle přílohy č. 1 a přílohy
č. 2 zřízovací listiny s účinností od 1.1.2022.

 1. Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí Termín: 30.04.2021
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Bc. Richard Vereš v.r.

starosta
 

Ing. Roman Goryczka v.r.
místostarosta
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15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zS

Materiál pro ZMOb č.

KS/ZMOb/14.0003/21

Garant
projednání:

Bc. Richard Vereš
starosta

předkládá: Bc. Richard Vereš
starosta

zpracoval: Jiří Till
vedoucí odboru kanceláře starosty

 
Věc: Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava

za období od 6.2.2021 do 9.4.2021
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Informativní zpráva o činnosti
 

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

(č. usnesení) (zn. předkl.)
110

 
1) bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 6. 2. 2021 do 9. 4.
2021 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Stanovisko RMOb: Rada městského obvodu
RMOb
Informativní zpráva byla předložena Radě dne 21.4.
 

Stanovisko komise: Nebylo projednáno v žádné komisi
NPZK
 

Stanovisko odboru: Kancelář starosty
KS
doporučuje Zastupitelstvu vzít zprávu na vědomí
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Za soulad s právními
předpisy:

Mgr. Martina Kozubalová
právník
 

Za soulad s právními
předpisy:

Jiří Till
vedoucí odboru kanceláře starosty
 

 

V Ostravě dne 23.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Důvodem předložení zprávy je v souladu s § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podat občanům, a tedy i zastupitelům, informaci o činnosti orgánů městského obvodu
Slezská Ostrava, včetně seznámení s výsledky kontrol výkonu samostatné působnosti při zajišťování úkolů
obnovy a rozvoje městského obvodu Slezská Ostrava.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Příloha č. 1 

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu 

Slezská Ostrava za období od 6. 2. 2021 do 9. 4. 2021 

 

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 

 

Starosta městského obvodu 

- řídil v předmětném období 1 řádné zasedání zastupitelstva městského obvodu, 8 řádných schůzí 

rady městského obvodu a 9 porad vedení městského obvodu 

- v samostatné působnosti řídil činnost Odboru investic a strategického rozvoje, Odboru 

právního, Odboru kanceláře starosty a Útvaru interního auditu Úřadu městského obvodu 

Slezská Ostrava 

- informoval o činnosti městského obvodu v médiích, mj. poskytl vyjádření a rozhovory České 

televizi, TV Polar, CNN Prima News, Moravskoslezskému deníku, MF Dnes, Lidovým 

novinám nebo Českému rozhlasu 

- 10. února jednal s náměstkem primátora města Ostravy Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. 

- 10. února jednal s náměstkyní primátora města Ostravy Mgr. Zuzanou Bajgarovou 

- 11. února se zúčastnil zasedání Bezpečností komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 

- 11. února jednal s P. Mgr. Jakubem Dominikem Štefíkem, farářem Římskokatolické farnosti 

Šihleřovice ve věci rekonstrukce kapličky v Antošovicích 

- 15. února se zúčastnil Odborné pracovní skupiny Rady města Ostravy pro vytvoření nové 

koncepce bydlení 

- 16. února se zúčastnil zasedání Bezpečností komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 

- 23. února jednal s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Radkem Podstawkou ve 

věci plánu oprav silnic ve správě kraje na území městského obvodu 

- 25. února se zúčastnil jednání Krizového štábu města Ostravy, který se zabýval otázkami 

spojenými s aktuální pandemií koronaviru 

- 26. února se zúčastnil zasedání Grémia uživatelů hromadné radiokomunikační sítě 

integrovaného záchranného systému při Ministerstvu vnitra ČR 

- 1. března jednal za Sbor starostů s primátorem města Ostravy Ing. Tomášem Macurou, MBA 

- 1. března se zúčastnil pravidelného zasedání Sboru starostů 

- 2. března přidal nové výjezdové obleky a ochranné přilby zástupcům jednotek sboru 

dobrovolných hasičů zřizovaných městským obvodem 

- 3. března zastupoval městský obvod na zasedání Zastupitelstva města Ostravy 

- 8. března popřál zaměstnankyním úřadu městského obvodu k Mezinárodnímu dni žen 

- 8. března jednal s ředitelem Domova pro seniory Kamenec Ing. Jurajem Chomičem ve věci 

parkování na sídlišti Kamenec 

- 16. března jednal se zástupci Lesního klubu Vrbánek ve věci záměru zřízení lesní školky v k. 

ú. Heřmanice 

- 16. března se zúčastnil jednání delegace ČR do Kongresu místních a regionálních samospráv 

Rady Evropy 
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- 17. března jednal se zástupci MAPPA Ostrava o koncepci Seidlerova nábřeží 

- 17. března jednal s ředitelem odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO Ing. Petrem 

Křížem, Ph.D. 

- 18. března se zúčastnil představení Vize prostorového rozvoje města Ostravy, kterou zpracoval 

MAPPA Ostrava 

- 22. března jednal s poslancem Ing. Alešem Juchelkou, a to zejména o připravované legislativě 

v sociální oblasti 

- ve dnech 23. a 24. března se zúčastnil coby delegát zasedání Kongresu místních a regionálních 

orgánů Rady Evropy 

- 24. března se zúčastnil jednání Pracovní skupiny Předsednictva Svazu měst a obcí ČR pro 

udržitelný rozvoj 

- 26. března se zúčastnil zasedání Grémia uživatelů hromadné radiokomunikační sítě 

integrovaného záchranného systému při Ministerstvu vnitra ČR 

- 29. března popřál ředitelům základních a mateřských škol ke Dni učitelů 

- 31. března jednal s vedením městského obvodu Michálkovice 

- 31. března se zúčastnil jednání Místní podpůrné skupiny projektu POTEnT (LSG3) 

- 31. března se zúčastnil jednání Komise pro dopravu Rady města Ostravy, kde prezentoval 

iniciativu městských obvodů ve věci sjednocení podmínek rezidentního parkování na území 

města 

- 1. dubna zavěsil velikonoční kraslice na „netradiční vajíčkovník“, který v rámci své akce 

nazdobil Sbor dobrovolných hasičů Muglinov 

- 7. dubna jednal se zástupci Sboru dobrovolných hasičů Kunčičky 

- 7. dubna jednal se zástupci městské příspěvkové organizace Čtyřlístek  

- 8. dubna se zúčastnil zasedání Projektového týmu Rady města Ostravy „Koncepce statické 

dopravy“ 

- 9. dubna jednal s náměstkem primátora města Ostravy Mgr. Radimem Babincem 

- 9. dubna pogratuloval občance městského obvodu paní Hildě Lubovské k jejím 100. 

narozeninám 

Odbor kancelář starosty 

1. Oddělení prezentace a vztahu s veřejností: 

a) zajištění propagace městského obvodu (rozhovor s umělcem Štěpánem Kozubem, aktuální 

informace k vládním opatřením, velkoobjemové kontejnery, zápisy do škol, informace ke sčítání 

lidu, předání nového vybavení jednotkám dobrovolných hasičů, instalace nového semaforu na 

sídlišti Kamenec, cvičení hasičů, aktuální informace v MHD) na webových stránkách obvodu, 

na facebookových stránkách, mobilním rozhlasem a ve zpravodaji Slezskoostravské noviny; 

b) bylo zajištěno vydání Slezskoostravských novin (dubnové, květnové). 

c) byly zajištěny reportáže v TV POLAR – Předání vybavení jednotkám dobrovolných hasičů a 

Lávka nad stadionem Bazaly; 

d) byly zajištěny reportáže v Magazínu Patriot – Předání vybavení jednotkám dobrovolných 

hasičů, Rozdělení úvěru, Lávka nad stadionem Bazaly; 

e) příprava výroční zprávy za rok 2020; 

f) byla natočena série video reportáží v tématech: 14. zasedání zastupitelstva (25. 2. 2021), 

Únorové aktuality (5. 3. 2021), Přání k Velikonocům (1. 4. 2021), Březnové aktuality (7. 4. 

2021); 

g) součinnost při tvorbě reportáží s TV POLAR na téma předání nového vybavení jednotkám 

dobrovolných hasičů; 
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2. Úsek IT: 

a) implementace virtuálního prostředí VMware vSphere 7 s vCenter Serverem; 

b) analýza možností migrace stávajících fyzických serverů do virtuálního prostředí; 

c) migrace fyzického serveru s IS Radnice do virtuálního prostředí; 

d) analýza činnosti robotické automatizace procesů na oddělení Hřbitovní správy; 

e) řešení vzdálených online porad, školení, jednání Rady obvodu a komisí; 

f) postupná implementace MS Office 365 s MS Teams jednotlivým uživatelům; 

g) návrh změny rozhodnutí tajemníka 12/2019 o řízení provozu informačních technologií; 

h) vybudování veřejné a privátní Wi-Fi sítě v KD Muglinov; 

 

3. Volené orgány městského obvodu: 

a) konání osmi řádných schůzí Rady městského obvodu (dle schválených termínů), na kterých 

bylo přijato celkem 279 usnesení, z toho bylo sedm schůzí online; 

b) konání 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu, na kterém bylo přijato 17 usnesení, 

Veškerá usnesení z Rady městského obvodu Slezské Ostravy jsou k dispozici na internetu na adrese 

https://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni-rady.  

Veškerá usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava jsou k nalezení na 

https://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo 

Odbor technické správy 

Odbor technické správy v období od 06.02.2021 do 09.04.2021 vykázal čerpání rozpočtu na výdaje 

související se stavební činností (opravy a údržba, modernizace) ve výši   3 711 749,00 Kč Kč. 

Prováděly se m. j. tyto zakázky na stavební práce většího rozsahu: 

1. Bytové domy – opravy a udržování: 

 

a) realizace zakázky „Oprava čtyř volných bytů v domě s pečovatelskou službou Hladnovská 

757/119a, Ostrava – Muglinov“, 

b) realizace zakázky „Oprava koupelny v bytovém domě M.D. Rettigové 1755/2, Slezská 

Ostrava“ 

c) realizace zakázky „Výměna vodovodní stoupačky v domě Koněvova 250/24, Slezská 

Ostrava“, 

d) realizace zakázky „Zazdění vstupů do bytových domů Šenovská 1054/65, 1025/67 a 1033/69 

Slezská Ostrava“, 

e) realizace zakázky „Výměna ohřívače vody v kotelně domu Kubínova 393/56, Ostrava- 

Heřmanice“. 

 

2. Nebytové domy – opravy a udržování: 

 

a) realizace zakázky „Výměna plynových kotlů v MŠ Komerční 704/22a, Ostrava- Muglinov“, 
b) realizace zakázky „Sanace omítek v nebytovém prostoru Holvekova 204/44, Ostrava- 

Kunčičky“, 

https://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni-rady
https://slezska.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo
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c) realizace zakázky „Výměna plynového kotle v MŠ Antošovická 107/55, Ostrava- Koblov“. 

Odbor hospodářské správy 

1. Akce od 50 tis. Kč do 150 tis. Kč 

 

a) byl proveden nákup 200 ks TNG nano roušek vel M a L, od dodavatele MEDICAL & 

PHARMA PROMOTIO, s.r.o., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, IČO: 24134996, za cenu 

51.600,00 Kč vč. DPH,  

b) byl proveden nákup 600 ks antigen test Saliva ze slin, od dodavatele Rogos International, 

s.r.o., Potočí 1084, 738 01, za cenu 63.000,00 Kč vč. DPH.  

Odbor investic a strategického rozvoje 

1.1 V rámci investiční výstavby odbor zajišťuje následující činnosti: 

 

a) Domov pro seniory Antošovice – probíhá realizace 

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy pro potřeby budoucích klientů, kterými 

budou senioři z důvodu zajištění prožití důstojného stáří. Realizace projektu umožní vznik 32 míst pro 

seniory ve věkové skupině 65 a více let. Klienti se mohou svobodně, bez omezení, pohybovat ve 

vnitřních společných prostorech a po vnějším okolí. 

Dne 14.05.2020 byla vydána změna registrace akce č. 113D313008002 „Domov pro seniory 

Antošovice“, zároveň bylo odsouhlaseno prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 

30.11.2022. 

 

Harmonogram:  Červenec 2020–Březen 2022  

Projektant:   Master Design s.r.o. 

Zhotovitel:  MORYS s. r. o. 

 

b) Regenerace bytového fondu Mírová Osada – I. Etapa Chrustova – probíhá realizace 

 

V rámci stavby bude provedena regenerace bytového bloku. Jedná se dvoupodlažní bytový dům s 

celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře. Dům má osm vchodů, celkem tedy 32 

bytových jednotek. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektu kontaktním 

zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa a 

zateplení podlahy půdy.  

Harmonogram:  Září 2020 – Květen 2021 

Projektant:   Ing. Lenka Jerakasová 

Zhotovitel:  Šmíd Stavební s.r.o.  

 

c) Regenerace sídliště Kamenec – I. etapa – probíhá realizace  

 

Pro uvedenou stavbu byla zpracována DPS v rozsahu demolice a příprava území, úprava silnice II/477, 

nové veřejné osvětlení, přípojka vody a pitka pro nový veřejný prostor, vegetační úpravy a přechod pro 

chodce - přejezd pro cyklisty č.2055 Bohumínská-Kamenec.  

Harmonogram:  Září 2020–Červenec 2021 

Projektant:   DHV Haskoning 
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Zhotovitel:  Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

 

 

 

d) Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa – probíhá veřejná soutěž na zhotovitele   

 

Daný prostor se nachází mezi ulicemi Bohumínská a Českobratrská na sídlišti Kamenec. Předmětem 

zakázky je realizace nových zpevněných ploch, vybudování sportovního hřiště a dětského hřiště.  

Harmonogram:  na základě veřejné soutěže  

Projektant:   DHV Haskoning 

Zhotovitel:  bude vybrán  

 

e) Parčík Brigádnická – probíhá realizace 

 

Veřejný prostor ohraničený ulicemi Brigádnická – Banášová – Václavíková na parcelách č. 705 + 777, 

k.ú. Heřmanice. Je navržena odpočinková plocha s dětskými hracími prvky. Tato plocha bude se 

stávající komunikace přístupná po šlapákovém chodníku. Podél tohoto chodníku jsou navrženy menší 

zpevněné plochy s betonovými stoly a lavicemi, popř. plochy se samostatnými lavicemi u hřiště na 

kopanou. Volně v prostoru jsou navrženy hrací prvky. V severní části řešeného území je navržená nová 

zpevněná plocha z žulové dlažby. 

Harmonogram:  Říjen 2020–Duben 2021 

Projektant:  Ing. Jan Havlíček 

Zhotovitel:  Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

 

 

f) Rekonstrukce školní zahrady MŠ Slezská Ostrava, Požární 8 – probíhá realizace 

 

Předmětem projektu je výstavba nového dětského hřiště na pozemcích 12/1, 108/1 a 869 k.ú. 

Heřmanice, ul. Požární 61/8. Výstavba nového dětského hřiště bude sloužit pouze dětem navštěvující 

tuto mateřskou školu. Stávající prostory v okolí objektu nebyly pro venkovní pobyt dětí příliš 

uzpůsobeny. Nový pozemek a úprava stávajících ploch bude vhodnější pro pobyt dětí předškolního 

věku ve venkovním prostředí a svou menší členitostí a menšími výškovými rozdíly zajistí jejich 

bezpečnější pohyb.  

Harmonogram:  Listopad 2020 – Květen 2021 

Projektant:   Ing. Jiří Fidler 

Zhotovitel:  Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

 

g) Regenerace bytového fondu Mírová Osada – II. Etapa Sionkova – probíhá realizace 

 

V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 7 bytových domů na ulici Sionkova č. p. 1503/1, 

1507/2, 1504/3, 1508/4, 1509/6, 1501/7, 1502/9. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi 

bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 28 bytových jednotek). V rámci regenerace bude 

provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, 

sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy a výměna zdrojů tepla.  

Harmonogram:  Březen 2021 – Říjen 2021 

Projektant:   Made 4 BIM s.r.o. 

Zhotovitel:  KP revital s.r.o.  
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a) Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ulici Škrobálkova“ – probíhá projekční 

činnost 

 

Tento dům bude v budoucnu sloužit jako zázemí pro mateřskou školku a školní družinu. Pozemky 

okolo budovy budou sloužit z části jako parkovací plocha a z části jako dětské hřiště pro děti, které 

budou navštěvovat toto předškolní zařízení. 

Projektant:   Ing. Štěpán Šňupárek 

 

b) Modernizace kulturního domu v Heřmanicích – probíhá vypracováni PD 

 

Jedná se o kompletní rekonstrukci kulturního domu, která obsahuje zateplení objektu, sanaci suterénu 

včetně rekonstrukce vnitřních prostor.  

Projektant:   MARK VALA , s.r.o. Brno 

 

c) Regenerace sídliště Kamenec - II etapa – probíhá vypracování dokumentace pro provádění stavby   

 

Regenerace řeší opravu chodníku, cest, včetně vybudování nových parkovacích míst.  

Projektant:   DHV Haskoning 

 

 

d) Chodník na ulici Na Jánské k.u. Slezská Ostrava – probíhá veřejná soutěž na projekční práce 
 

Záměrem bude realizace chodníku podel ulice Na Jánské v úseku ul. Čs. armády – železniční přejezd, 

v délce cca 800 m. Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby tl. 6 cm, v místě samostatných 

vjezdů na pozemky je navržená dlažba tl. 8cm. Jelikož se v uvedeném úseku nachází pozemky, které 

jsou dle výpisu z katastru majetkem jiných firem, byl vlastníkům navržen výkup části pozemku, jež 

bude zasažen stavbou. Soukromé subjekty se vyjádřili, že nebudou bránit tomuto záměru.  

Studii zpracoval: Ostravské komunikace, a.s. 

 

e) Veřejné prostranství Bazaly – probíhá pracovaní studie a následně dokumentace pro stavební 

povolení s propracovaností do realizační dokumentace 

 

Cílem projektu je vytvoření nového veřejného prostoru, který odlehčí těžké betonové plochy. Zajistí 

novou podobu zastávky MHD. 

Projektant:  Master Design s.r.o. 

 

f) Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulic Koněvova a Zapletalova – byla zpracována 

dokumentace pro provádění stavby 

 

Projekt zajištění regenerace bytového fondu na ul. Koněvova a ul. 8. Zapletalova a to v rozsahu: Izolace 

spodní stavby, zateplení objektu, vč. sklepních a půdních prostor, oprava střechy, oprava interiérů (ZTI, 

ÜT, El, zámečnických a klempířských výrobků) a výměna hromosvodu. Celkem se jedná o 9 bloků 

s 21 vchody.  

Projektant:  Made 4 BIM s.r.o. 

 

g) Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická – probíhá stavební řízení  
 

Celkem se jedná o kompletní rekonstrukci 3 domů. Vždy s jedním vchodem a celkově o 24 bytů.  

Projektant:  Made 4 BIM s.r.o. 
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h) Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách – probíhá sloučené uzemní a stavební řízení   

 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového chodníku 

pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby. Dále plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti včetně 

zajištění zahájení územního a stavebního řízení a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění 

stavby a stavebního povolení. 

Projektant:  AWT Rekultivace a.s. 

 

i) Rekonstrukce hasičské zbrojnice Heřmanice – zpracována dokumentace pro stavební povolení, 

probíhá stavební řízení  

 

Předmětem projektové dokumentace je přístavba a nástavba (stavební úpravy, stavba trvalá s účelem 

užívání jako správní a hasičský objekt  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice). 

Projektant:   SPAN s.r.o., Ing. Martin Jiřík 

 

j) Multifunkční dům Muglinov – probíhá veřejná soutěž na projekční práce  

 

Suterén domu bude uvažován jako otevřený prostor pro parkování aut. Přízemí stavby má povahu 

pravidelného čtyřúhelníku, v jehož středu se nalézá kulturní sál pro cca 300 osob. Po obvodu jsou 

umístěny další provozy jako restaurace, knihovna, toalety, vestibul, kuchyňka nebo vstupní vestibul. 

Projektant:   bude upřesněn  

 

k) Náves Heřmanice, ul. K Návsi  – probíhá veřejná soutěž na projekční práce  

 

Záměrem je vytvoření příjemného a reprezentativního místa, nové návsi a navazujícího parku. Místa 

kde se budou moci obyvatelé i návštěvníci Heřmanic procházet, odpočívat, prožívat různé mimořádné 

a sváteční akce, vánoční trhy, venkovní bohoslužby. 

Projektant:   bude upřesněn  

 

 

1.2 V rámci dotaci: 

 

 

l) „Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. etapa - ul. Chrustova" (8 vchodů) 

 

Podaná žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 78 Energetické úspory v 

bytových domech III. Žádost byla schválená. 

 

m) „Regenerace bytového fondu Mírová Osada - II. etapa - ul. Sionkova" (7 vchodů) 

 

Podaná žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 78 Energetické úspory v 

bytových domech III. Čeká se na vyhodnocení žádosti.  

 

n) „Regenerace bytového fondu Mírová Osada - III. etapa - ul. 8. března" (15 vchodů) 

 

Podaná žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 78 Energetické úspory v 

bytových domech III. Čeká se na vyhodnocení žádosti.  
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o) „Regenerace sídliště Kamenec III. etapa" 

 

Podaná žádost na Státní fond podpory investic sfpi. Projekt nebyl vybrán.   

 

p) „Náves Heřmanice, ul. K Návsi" 

 

Podaná žádost na Státní fond životního prostředí České republiky. Čeká se na vyhodnocení žádosti.  

 

q) „Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická" 

 

Podaná žádost do Národní sportovní agentury. Čeká se na vyhodnocení žádosti. 

 

r) „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“ 

 

Podaná žádost do Operačního programu Životní prostředí osa Energetické úspory. Čeká se na 

vyhodnocení žádosti. 

 

s) „Chodník ul. Michálkovická, k. ú. Slezská Ostrava“ 
 

Podaná žádost na Státní Fond Dopravní Infrastruktury. Čeká se na vyhodnocení žádosti. 

Odbor majetkové správy 

a) Plnil úkoly uložené usneseními: 

Zastupitelstva a rady, která se týkají uzavření kupních smluv o prodeji nemovitých věcí, zřízení 

věcných břemen – služebností a nájemních smluv týkajících se pozemků, bytů a nebytových prostor. 

 

Ve sledovaném období majetkový odbor splnil všechna uložená usnesení 13. zasedání zastupitelstva 

konaného dne 17.12.2020.  

14. zasedání zastupitelstva konané dne 25.02.2021 uložilo odboru majetkovému 11 usnesení. 

V průběžném plnění zůstává jedno usnesení, ostatních 10 usnesení bylo splněno. Průběžně plněné 

usnesení č. 0312 – Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od 

ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – probíhá podpis smlouvy ze strany 

převodce a následně bude podán návrh na vkladové řízení na katastru nemovitostí. Předmětné 

usnesení bude splněno v termínu, tj. do 30.06.2021. 

b) Předložil k projednání orgánům obce: 

Majetkový odbor v období od 06.02.2021 do 09.04.2021 předložil na jednání RMOb celkem 157 materiálů.  

Předložené materiály týkající se bytů: 

- přidělení bytů do nájmů,  

- přidělení bytů zvláštního určení, 

- ukončení nájmu bytů výpovědí/dohodou,  

- dohody o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu, v případech že dluh vznikl nájmem bytu, 

- podání žaloby o vyklizení bytu. 

Předložené materiály týkající se pozemků: 
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- záměry nájmů/prodeje pozemků,  

- nabytí pozemků koupí,  

- stanoviska ke směně a stanoviska k nesvěřeným pozemkům v rámci městského obvodu Slezská Ostrava 

pro odbory MMO, 

- dohody o ukončení nájmů pozemků pod stavbami řadových garáží, 

- souhlasy se vstupem na pozemek, 

- zřízení věcných břemen – služebností vč. smluv budoucích pro fyzické/právnické osoby či distribuční 

společnosti, 

- vyjádření vlastníka sousedního pozemku pro účely stavebního řízení.  

c) Připravil a zveřejnil: 

- zadání výběrových řízení na nájem volných obecních bytů, 

- záměry nájmů/prodejů pozemků na úřední desce.  

Odbor vnitřních věcí  

Na úseku vnitřních věcí byly zajištěny úkoly uložené odboru radou městského obvodu a byl zajištěn 

výkon svěřené přenesené působnosti. Byly zajištěny všechny úkony spojené s provedením ročního 

zúčtování daně zaměstnanců za rok 2020. Odbor zpracoval evidenční listy důchodového pojištění za 

rok 2020 a podklady pro závěrečné přezkoumání hospodaření SMO, městského obvodu, tj. rozpis a 

srovnání měsíčních osobních nákladů za rok 2020 s uvedením přepočteného počtu zaměstnanců 

v jednotlivých měsících, včetně meziročního srovnání a srovnání mezi jednotlivými měsíci. 

Odbor VV připravil podklady pro dohlídku spisové služby prováděnou Archivem města Ostravy, 

manuálně vložil na základě nového spisového řádu nové spisové znaky a skartační lhůty do aplikace 

e-Spis a Desa a zajišťoval náhradní řešení uzavírání spisů vedených v systému VITA. Byly také 

zajištěny úkoly k zabezpečení systému e-Spis, včetně školení nových uživatelů této aplikace, dále časté 

úkoly na úsecích aplikace Matrix a RPP, datových zpráv, GDPR, vzdělávání zaměstnanců a 

výběrových řízení na obsazení funkčních míst.  

Odbor financí a rozpočtu 

a) Ve dnech 15.03. – 29.03.2021 bylo provedeno závěrečné přezkoumání hospodaření městského obvodu 

za rok 2020 auditorskou firmu BDO Audit s.r.o. Vzhledem k tomu, že audit byl prováděn vzdáleným 

přístupem, bylo třeba dle požadavků auditorů, naskenovat a zaslat velké množství dokladů 

prostřednictvím portálu společnosti BDO Audit s.r.o. Jednalo se nejen o účetní doklady odboru financí 

a rozpočtu, ale i o další dokumenty z jednotlivých odborů úřadu. Jednalo se tak o časově velmi náročnou 

práci. Předmětem přezkoumání bylo: rozpočet a jeho plnění, nakládání s majetkem, zadávání 

a uskutečňování veřejných zakázek, přijaté a poskytnuté transfery, operace týkající se pohledávek, 

závazků a vedení účetnictví, aj. Výstupem z této kontroly byla „Zpráva nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2020“, jejímž závěrem bylo, že v rámci závěrečného přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

b) Byly zpracovány podklady jednotlivých odborů a připraven materiál „Zpráva o hospodaření městského 

obvodu Slezská Ostrava za rok 2020 – závěrečný účet. Dalšími materiály jsou „Účetní závěrka 

městského obvodu za rok 2020“ a „Rozdělení přebytku za rok 2020“. Tyto materiály jsou předkládány 

k projednání radě a zastupitelstvu městského obvodu. 

c) Bylo zpracováno přiznání k dani z přidané hodnoty za období leden a únor roku 2021. 

d) Byly zpracovány účetní závěrky za období leden a únor roku 2021. 

e) V součinnosti s jednotlivými odbory probíhá příprava a zpracování podkladů pro přiznání k dani 

z příjmů právnických osob za rok 2020. 
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f) Probíhá příprava podkladů pro kontrolu odboru IAK MMO – hodnocení přiměřenosti a účinnosti 

systému finanční kontroly za období 04/2019 – 02/2021.  

Odbor školství a kultury 

1. Ve Slezskoostravské galerii:  

Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s šířením viru COVID-19 je v současné době 

Slezskoostravská galerie uzavřena a všechny její plánované doprovodné programy zrušeny. 

 

2. Kulturní a společenské akce:  

Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s šířením viru COVID-19 byly zrušeny plánované 

koncerty z Cyklu komorních koncertů 2021 ve slezskoostravské radnici a Společenský ples 

městského obvodu Slezská Ostrava. 

 

 

3. Odbor dále zajistil následující úkoly: 

a) aktualizaci zřizovacích listin mateřských a základních škol městského obvodu formou dodatků 

z důvodu aktualizace příloh týkajících se výše svěřeného majetku, 

b) projednání a podání návrhu na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení - navýšení 

kapacity školní jídelny-výdejny Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkové 

organizace,  

c) poradu ředitelů mateřských a základních škol formou videokonference, 

d) kontrolu účetních závěrek příspěvkových organizací a následné zpracování souhrnné tabulky 

základních ukazatelů hospodaření jako přílohy pro schválení Zprávy o hospodaření městského 

obvodu Slezská Ostrava za rok 2020 - závěrečného účtu, 

e) přípravu doprovodného textu a fotografií publikace Slezská a Moravská Ostrava v proměnách 

času včetně zadání ke grafickému zpracování a uzavření Licenční smlouvy k předmětu 

chráněnému autorským zákonem s autorem, 

f) zajištění provozních kontrol hřišť v majetku městského obvodu a odborné technické revize, 

g) zajištění návštěvních řádů a oprav dětských hřišť a sportovišť, 

h) zpracování nového ceníku nájemného a služeb nebytových prostor městského obvodu Slezská 

Ostrava, 

i) zpracování rozboru hospodaření příjmů a výdajů za rok 2020 odboru školství a kultury,  

j) zajištění projednání 20 žádostí o poskytnutí individuální účelové dotace, 4 žádostí o poskytnutí 

daru a 3 smluv o přijetí daru. 

 Odbor územního plánování a stavebního řádu 

1. Povolené a kolaudované stavby: 

 

a) bylo vydáno 55 povolení stavebních záměrů a bylo zkolaudováno 17 staveb. 

 

1.1 významné stavby: 

a) bylo vydáno společné povolení pro stavbu „Plnicí stanice CNG v Ostravě-Hrušově“ na 

pozemcích parc. č. 983/1 a 986/9 v k. ú. Přívoz a na pozemcích parc. č. 1841, 1846/11, 1846/21, 

2029, 2030 a 2031 v k. ú. Hrušov; stavebník: DAMIX, spol. s r. o., 
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b) bylo vydáno společné povolení pro stavbu „Park Kepkova – úpravy veřejného prostoru“ 

na pozemcích parc. č. 2480, 2482/1, 2482/2, 2483 a 2526/1 v k. ú. Slezská Ostrava, 

stavebník: SMO městský obvod Slezská Ostrava, 

c) byl vydán kolaudační souhlas pro stavbu „Chodník Frýdecká – Železničářská“ na pozemcích 

parc. č. 583, 610 a 631/1 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, stavebník: SMO městský obvod Slezská 

Ostrava. 

d) bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „REKO MS Ostrava – Hladnov 1. etapa 1. část“ 

Rekonstrukce plynovodů v části Slezské Ostravy v oblasti ulic Chrustova, Zapletalova, 

Sionkova a 8. března včetně 57 plynových přípojek a přetlakování od ulice Obrovského, a pro 

stavbu „REKO MS Ostrava – Hladnov 1. etapa 2. část“ Rekonstrukce plynovodů v části Slezské 

Ostravy a Heřmanic v oblasti ulic Koněvova, Zapletalova, Sionkova včetně 16 plynových 

přípojek pro bytové a rodinné domy; stavebník: GasNet s.r.o. 

e) bylo vydáno stavební povolení ke stavbě „Hrušov Logistics Centre“ na pozemcích parc. č. 1400/1, 

1400/5, 1405, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1406/5, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1421/1, 1421/2, 

1421/3, 1421/4, 1421/5, 1421/6, 1421/7, 1421/8, 1421/9, 1421/17, 1421/18, 1421/19, 1421/20, 

1421/22, 1424, 1425, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1432, 1438, 1443, 1444/1, 1445, 1446, 1447, 1448, 

1449, 1450, 1451/1, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457/1, 1457/2, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 

1463, 1464, 1466, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473/1, 1473/2, 1474, 1480, 1481, 1484, 1485, 1486, 

1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1495, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1506, 1507, 1511, 

1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1528, 1529, 1530, 1531, 

1532, 1533, 1534/1, 1534/2, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1538, 1539/3, 1872/1, 1872/4, 1872/5, 2054, 

2070/1 v katastrálním území Hrušov, a na pozemcích parc. č. 1/2, 2, 5/2, 6/2, 6/13, 6/16, 389/2, 

389/3, 546, 547, 557 v katastrálním území Muglinov, stavebník: H-Zone, s. r. o., 

Odbor právní 

1. Na úseku technické správy, hospodářské správy, veřejných zakázek, investiční výstavby: 

 

1.1.Odbor technické správy: 

 

a) kontroly smluv a jejich dodatků: Výměna rozvodů ZTI v MŠ Jaklovecká 1201/14 na parc. č. 1865 

v k.ú. Slezská Ostrava, Kanalizační přípojka pro bytové domy Holečkova 1717/28 s 1718/30, k.ú. 

Slezská Ostrava, Oprava a modernizace tří volných bytů v k.ú. Slezská Ostrava – ul. Holečkova, 

Výměna krovu a střešní krytiny objektu Stará cesta 125/4, Ostrava- Hrušov 

b) konzultace – problémy s nájemci – Štefek, Kukuča, Blanková,  

c) účast na jednání u soudu – Krajský soud v Ostravě - věc Karel Čapek (sp. zn. 4 ICm 1312/2020 a sp. zn. 

54 C 139/2017) a Okresní soud v Ostravě – věc Kotlárovi – náhrada nemajetkové újmy (sp. zn. 37 C 

141/2015), 

d) kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a s tím související seznámení se s podklady a 

posouzení problematiky – 4 ks. 

 

3.1.Odbor hospodářské správy: 

 

a) kontroly smluv a jejich dodatků: kupní smlouva – osobní automobil,  

b) stanovisko – pojistná událost – voda z kanalizace, stanovisko – vyřazení majetku, 



Statutární město Ostrava       
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu  

 
14/17 

Informativní zpráva  
22 

c) kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a s tím související seznámení se s podklady a 

posouzení problematiky – 5 ks. 

 

3.2.Odbor právní, veřejné zakázky 

 

a) záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu – 3 ks, 

b) záměr zadat v DNS – Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava – 4 ks, 

c) záměr zadat veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení – 2 ks, 

d) záměr zadat veřejnou zakázku v otevřeném podlimitním řízení – 1 ks, 

e) uzavření smluv s vybraným uchazečem – 2 ks,  

f) příprava materiálů do rady k rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy – 9 ks, 

g) stanovisko k doručené Výzvě č. 1 k objasnění a doplnění podkladů ke kontrole zakázky 

„Regenerace bytového fondu Mírová osada – I. etapa“, Centrum pro regionální rozvoj České 

republiky, 

h) poskytnutí součinnosti při interním auditu a kontroly MMO,  

i) zpracování směrnice pro zadávání veřejných zakázek,  

j) zpracování vzorového požadavku na uskutečnění veřejné zakázky. 

 

 

3.3.Odbor investic a strategického rozvoje: 

 

a) kontroly smluv a jejich dodatků: smlouva o dílo – projekční práce „Náves Heřmanice“, příkazní 

smlouva – autorský dozor „Náves Heřmanice“, smlouva o díla „Regenerace bytového fondu 

Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března“, smlouva o dílo „Regenerace sídliště Kamenec – III. 

Etapa“, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Domov pro seniory Antošovice,“ 

b) stanovisko – návrh smlouvy s CENTROPOL ENERGY a.s., ve věci vstupu do nájemních bytů za 

účelem nezbytně prováděných oprav v rámci akce regenerace,  

c)  kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a s tím související seznámení se s podklady a posouzení 

problematiky – 11 ks. 

 

4. Na úseku financí, rozpočtu, dotací a pohledávek: 

 

4.1. Odbor financí a rozpočtu: 

 

a) kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a zasedání zastupitelstva, a s tím související seznámení 

se s podklady a posouzení problematiky – cca 15 ks, 

b) kontrola dohod o hmotné odpovědnosti – 8 ks, 
c) kontrola pohledávek k odpisu – cca 7 ks. 
 

2.2. Odbor právní - agenda pohledávek: 

 

a) zpracování a odeslání výzev před žalobou či exekucí – 23 ks,  

b) zpracování a podání přihlášek do řízení o pozůstalosti – 4 ks,  

c) zpracování a podání přihlášek do insolvenčního řízení – 4 ks, 

d) zpracování a podání exekučních návrhů – 4 ks, 

e) zpracování splátkových kalendářů – 3 ks, 

f) zpracování a podání žalob – 5 ks, 

g) zpracování materiálu pro schůze rady týkající se splátkových kalendářů – 2 ks. 

 

2.3. Odbor právní - kontrola agendy pohledávek: 
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a) zpracování, kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a zasedání zastupitelstva a s tím 

související seznámení se s podklady a posouzení problematiky – 7 ks, 

b) stanovisko k dobytnosti vymáhaných pohledávek, 

c) kontrola přihlášky do řízení o pozůstalosti – 4 ks, 

d) stanovisko k úročení dluhu ve splátkách, 

e) kontrola dohody o plnění dluhu ve splátkách – 5 ks, 

f) kontrola podání a přihlášek do insolvenčního řízení – 6 ks, 

g) kontrola a revize soudních podání – 5 ks. 
 

5. Na úseku majetkovém: 

 

5.1.Odbor majetkový: 

 

a) zpracování, kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a zasedání zastupitelstva a s tím 

související seznámení se s podklady a posouzení problematiky – cca 130 ks, 

b) seznámení se s podklady k řešeným věcem, právní posouzení dalšího postupu. 
 

5.2.Nakládání s majetkem: 

 

Zpracování, revize, úprava, kontrola – celkem cca 123 ks: 

a) návrhů na vklad práv a povinností do katastru nemovitostí – 1 ks, 

b) smluv o nájmech (částí) pozemků, dohod o změně obsahu, dohod o ukončení těchto smluv a 

výpovědí, dohod o narovnání – 77 ks, 

c) smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti / věcných břemen – služebností – 24 ks, 

d) smluv o právu provést stavbu, o právu vstupu a vjezdu, o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti / věcných břemen – služebností a dohod o změně obsahu těchto smluv, 

smluv o právu provést stavbu, o právu vstupu a vjezdu – 21 ks, 

e) kontrola plných mocí pro uzavírání smluv, 

f) kontrola předžalobní výzvy a následné žaloby na vyklizení, doplnění žaloby na vyklizení, 

g) kontrola výzvy k uhrazení dluhu. 

 

5.3.Evidence majetku: 

 

Zpracování, revize, úprava, kontrola – celkem cca 41 ks: 

a) smluv o nájmech bytů, dohod o ukončení nájmů bytů, výpovědí nájmů bytů, dohod o změně 

obsahu smluv o nájmech bytů – 37 ks, 

b) kontrola dohody o plnění dluhu ve splátkách – 4 ks,   

c) stanovisko k ukončení společného nájmu, ukončení nájemního vztahu v dědickém řízení, 

d) stanovisko k záměru nájmu části půdních prostor, 

e) posouzení možnosti započtení dluhu. 

 

6. Na úseku sociálních věcí, školství a kultury: 

 

6.1.Odbor školství a kultury: 

 

a) zpracování, kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a zasedání zastupitelstva a s tím 

související se seznámení se s podklady – cca 29 ks, 

b) revize a kontrola veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a korespondence s nimi související – 

7 ks,  
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c) úprava vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, 

d) příprava výzvy k vrácení dotace, 

e) stanovisko – uznatelnost vyúčtovaných nákladů dotace, 

f) přestupky dle § 182a odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, na úseku 

zanedbání školní docházky – 10 ks. 

 

6.2.Odbor sociálních věcí: 

 

a) právní stanovisko – opatrovník – novela správního řádu provedená zákonem č. 176/2018 Sb., 

právní stanovisko – přiměřená doba na jídlo a oddech dle ZP, 

b) návrh – zřizovací listina příspěvkové organizace, revize – námitka podjatosti Gavlák, revize – 

vytýkací dopis dle zákoníku práce, revize – zásady pro vstupní byty, nájemní smlouva pro vstupní 

byty, návrh – dodatek smlouvy o spolupráci – soc. služby Kunčičky, 

c) zpracování, kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a zasedání zastupitelstva a s tím 

související seznámení se s podklady – 5 ks. 

 

7. Na úseku životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu: 

 

7.1.Odbor územního plánování a stavebního řádu: 

 

a) stanovisko – postoupení spisu nadřízenému orgánu při námitce podjatosti, stanovisko – podání 

kasační stížnosti, 

b) zpracování odpovědi na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím, návrh – stanovisko 

k předání spisu odvolacímu orgánu, 

c) rozhodnutí o přestupku na úseku stavebního zákona – 1 ks. 

 

7.2.Odbor dopravy a životního prostředí: 

 

a) kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a s tím související seznámení se s podklady a 

posouzení problematiky – 9 ks, 

b) přestupky dle § 27 odst. 1 písm. b), g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání – 

2 ks. 

 

8. Odbor kancelář starosty: 

 

a) zpracování, kontrola a úprava materiálů pro schůze rady a zasedání zastupitelstva – 10 ks, 
b) kontrola odpovědi na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
c) kontrola smlouvy na poskytování služeb. 

Odbor sociálních věcí 

V rámci činnosti odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava byly v období od 

06.02.2021 do 09.04.2021 realizovány níže uvedené aktivity:  

 

a) v rámci provozu služby „Senior taxi“ bylo k 07.04.2021 vydáno 611 průkazů. 

b) zajištění nákupu potravin a léků pro seniory starší 70 let z městského obvodu Slezská Ostrava (od 

16.10.2020 dosud provedeno 58 nákupů). 

c) zabezpečení potřebných úkonů v rámci oddělení sociálních služeb v souvislosti s výskytem nákazy 

onemocnění Covid-19 u uživatelů a zaměstnanců odlehčovací a pečovatelské služby, koordinace 
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činnosti pracovníků v rámci poskytovaných služeb po dobu karanténního opatření na oddělení 

odlehčovací pobytové služby. 

d) pomoc občanům starším 70 let s registrací k očkování vakcínou proti Covid-19 (k 07.04.2021 

pomoc s registrací 42 seniorům Slezské Ostravy) 

e) pomoc seniorům DPS Hladnovská, DPS Heřmanická a KODUS s vyplněním on-line formuláře ke 

sčítání lidu 2021 (k 07.04.2021 pomoc 26 seniorům) 

Odbor dopravy a životního prostředí  

a) Ve spolupráci se zástupci Magistrátu města Ostravy a společnosti OVaK, a. s. se řeší 

odkanalizování ulice Na Závadě včetně přilehlých nemovitostí; 

b) provádí se kontrola technického stavu vozovek a chodníků po zimním období;  

c) pokračovalo se v kácení neperspektivních a nebezpečných dřevin např. v areálu ústředního 

hřbitova, podél ul. Orlovská, na ul. Riegrova, ul. Prokopská, ul. Hradní, sídliště Kamenec, podél 

cyklostezek atd.);  

d) dělníci čištění města kromě běžné údržby (odstraňování odpadků a běžného úklidu) zajišťovali 

zimní údržbu chodníků (kolem objektů úřadu, v sídlištích, na přechodech pro chodce) a pokračovali 

v provádění ozdravných ořezů a tvarování keřových skupin na veřejných prostranství  např. na 

ul.  Plechanovova, M. Henryho atd;  

e) prostřednictvím společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava byla v souladu s Plánem zimní 

údržby komunikací na léta 2020 -2021 zajišťována zimní údržba místních komunikací III. a IV. tř.; 

která z důvodu velkého spadu sněhu a mrazu činila cca 9, 7 mil. Kč s DPH 
f) ve spolupráci se zástupci OZO Ostrava, s.r.o. byla v areálu ústředního hřbitova zajištěna separace 

plastového odpadu  
g) na hřbitovech v Kunčičkách a na ústředním hřbitově se provádí náhradní výsadba za vykácené 

dřevina jako náhrada ekologické újmy 

Útvar interního auditu 

Na úseku útvaru interního auditu byly provedeny přípravy a zpracování podkladů pro probíhající 

personální audit. V oblasti veřejnosprávních kontrol byla provedena jedna veřejnosprávní kontrola u 

zřízené příspěvkové organizace a jedna veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace probíhá.  

Obě kontroly jsou zaměřeny na oblast hospodaření za rok 2020.  
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15. zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 22.04.2021

Složka

zM1

Materiál pro ZMOb č.

ŠaK/ZMOb/10.0003/21

Garant
projednání:

Ing. Roman Goryczka
místostarosta

předkládá: Ing. Roman Goryczka
místostarosta

zpracoval: Ing. Veronika Křístková
referent agendy rozpočtu a financování, dotací

 
Věc: Poskytnutí dotace z rozpočtu SMO, městského obvodu Slezská Ostrava -

II/2021
 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Seznam žadatelů o dotaci
Příloha č. 2:   Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

 

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo městského obvodu

 
 

(č. usnesení) (zn. předkl.)
210

 
1) rozhodlo

a) o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava žadatelům, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

b) neposkytnout dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského oobvodu Slezská Ostrava
žadatelům, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 
Vyřizuje Mgr. Petra Neuwirthová, T: 31.05.2021

vedoucí odboru školství a kultury
 

Stanovisko RMO: Rada městského obvodu
RMOb
Rada městského obvodu projednala materiál na své schůzi dne
07.04.2021. Stanovisko je součástí přílohy předloženého materiálu.
 

Stanovisko odboru: Odbor školství a kultury

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ŠaK
 

Stanovisko výboru: Finanční výbor zastupitelstva
VFIN
Projednáno dne 12.04.2021 s doporučením výše dotace dle přílohy
předloženého materiálu.
 

Za soulad s právními
předpisy:

Mgr. Lucie Jaloviecová
právník
 
Mgr. Petra Neuwirthová
vedoucí odboru školství a kultury
 

Dílčí správce rozpočtu: Ing. Lenka Kačmaříková
referent agendy rozpočtu a financování
kryto rozpočtem ŠaK
 

Projednáno s: Komisi pro přidělování účelových dotací a cen obv.
KPDC
Projednáno dne 29.03.2021 s doporučením výše dotace dle přílohy
předloženého materiálu.
 

Projednáno se souhlasem: Mgr. Zdeněk Matýsek
vedoucí odboru sociálních věcí
 

 

V Ostravě dne 23.04.2021

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva

Dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, může územní samosprávný celek poskytnou dotaci na základě žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

Odboru školství a kultury byly doručeny žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMO, městského
obvodu Slezská Ostrava. Přehled žadatelů o individuální dotaci, který obsahuje název žadatele, název projektu,
na který jsou finanční prostředky žádány a požadovaná výše dotace, je přílohou č. 1 předloženého materiálu.
Náklady jsou uznatelné i zpětně od 1. 1. 2021.

Součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu je i navrhovaná výše dotace komise pro poskytování účelových
dotací a udělování cen městského obvodu, rady městského obvodu a finančního výboru.

Přílohu č. 2 předloženého materiálu tvoří vzorová veřejnoprávní smlouva, která bude, v případě poskytnutí
dotace, s žadatelem uzavřena. Modře vyznačené texty budou doplněny do smlouvy ze schválené přílohy č.
1 předloženého materiálu.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Ke všem žadatelům je však třeba přistupovat rovným způsobem při
rozhodování o tom, jestli bude dotace poskytnuta a v jaké výši. Poskytnutí dotací je kryto rozpočtem.

Dle č. 7 odst. 3 písm. f) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků, může zastupitelstvo městského obvodu rozhodnout o poskytování dotací nad 50
tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí. Úhrnná výše peněžních prostředků poskytnutých dle čl. 7 odst. 3 písm. f) první a druhé odrážky
shora a peněžních prostředků poskytnutých dle čl. 7 odst. 9 písm. r) obecně závazné vyhlášky města Ostravy
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, může činit maximálně 3% schváleného
rozpočtu příjmů daného městského obvodu, nejvýše však 5 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok.

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 3/3



Přehled žadatelů o poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2021 / schvaluje ZASTUPITELSTVO

p.č. Žadatel Název projektu
Celková výše 

projektu
Požadovaná 

dotace

Poskytnuté 
dotace a dary 

2020

Poskytnuté 
dotace a dary 

2021
Návrh komise

Doporučení 
RMOb

Návrh 
finančního 

výboru

Rozhodn. 
ZMOb

10
Římskokatolická farnost 
Ostrava-Hrušov

Restaurování dveří kostela sv. 
Františka a Viktora v Ostravě-
Hrušově

147 000,00 120 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Marcel Palovčík Barrák music hrad 2021 3 268 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

12
Kultura pro Slezskou 
Ostravu, z.s.

SORFEST 2021 - 14.ročník 1 250 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

NEUZNATELNÉ náklady

NEUZNATELNÉ náklady

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo:

ubytování vystupujících; nájemné vč.služeb (pronájem prostor Slezskoostravský hrad ); pronájem techniky a zařízení (pronájem ozvučení akce); 
tiskové služby, propagace (tisk plakátů a letáků zvoucích na akci)

kalendářní rok 2021

UZNATELNÉ náklady

Příloha č. 1 k materiálu č. ŠaK/ZMOb/10.0003/21

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo:

restaurátorské práce na vstupních dveřích kostela - vchodové dveře, boční dveře a dveře do sakristie

kalendářní rok 2021

UZNATELNÉ náklady

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 05.06.2021

UZNATELNÉ náklady

pronájem techniky a zařízení (pronájem zastřešení tří podií, technické zábrany, ploty, zábradlí, osvětlení, ozvučení, pronájem mobilních WC, 
telekomunikační služby, spoje); inzerce a reklama (regionální tisk, reklamní média, TV, rozhlas, inzerce); jiné služby (honoráře za vystoupení 
umělcům, konferenciér)

NEUZNATELNÉ náklady



Přehled žadatelů o poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2021 / schvaluje ZASTUPITELSTVO

p.č. Žadatel Název projektu
Celková výše 

projektu
Požadovaná 

dotace

Poskytnuté 
dotace a dary 

2020

Poskytnuté 
dotace a dary 

2021
Návrh komise

Doporučení 
RMOb

Návrh 
finančního 

výboru

Rozhodn. 
ZMOb

Příloha č. 1 k materiálu č. ŠaK/ZMOb/10.0003/21

13
Centrum pro rodinu a 
sociálním péči z.s.

Středisko VÝZVA - sociální 
služby pro obyvatele městského 
obvodu Slezská Ostrava 2021

750 000,00 75 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

14 Slezská lilie z.s.
Mezinárodní hudební festival 
Slezská lilie 2020

750 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: kalendářní rok 2021

UZNATELNÉ náklady

spotřební materiál (čistící prostředky); cestovné, doprava (cestovné zam-ců na školení jízdné dobrovolníků na akci s uživateli); školení (povinné 
vzdělávání zam-ců soc.služeb); nájemné vč. služeb (nájemné/ubytování teambuilding dobrovolníků, pobyt BRÁNA); stravování, občerstvení 
účastníků (stravování dobrovol.odměňovací akce); pronájem techniky a zařízení (pronájem tiskárny -servis a dodávka tonerů); opravy a drobná 
údržba (opravy využívání prostor, automobilů, vybavení, IT servis); DPP (DPP pro zajištění přímé péče - osobní asistenti, pracovníci v 
soc.službách a ostatní DPP pro zajištění kvality služeb a vzdělávání -odborní lektoři); spoje (poštovné, telekomunikace, internet); účetní služby 
(celoročním účetní služby); konzult.,porad. a právním služby (psycholog, supervize prac. v přímé péči, konzultace v oblasti standardů), mzdové 
náklady vč. odvodů (přímá péče soc.pracovníci, prac. v soc. službách + zajištění vedoucí a administrativní práce)

NEUZNATELNÉ náklady

doporučuje poskytnout dotaciVyjádření odboru sociálních věcí

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 01.03.2021 - 31.12.2021

UZNATELNÉ náklady
výzdoba, květiny (dekorace, květiny); spotřební materiál (kancelářský materiál); jiné služby (vystoupení účinkujících, ostraha, mob. WC), DPP 
(jiné náklady na technické zajištění akce)

NEUZNATELNÉ náklady



Přehled žadatelů o poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2021 / schvaluje ZASTUPITELSTVO

p.č. Žadatel Název projektu
Celková výše 

projektu
Požadovaná 

dotace

Poskytnuté 
dotace a dary 

2020

Poskytnuté 
dotace a dary 

2021
Návrh komise

Doporučení 
RMOb

Návrh 
finančního 

výboru

Rozhodn. 
ZMOb

Příloha č. 1 k materiálu č. ŠaK/ZMOb/10.0003/21

15
Svatováclavský hudební 
festival, z.s.

Vybrané 4 koncertů 18.ročníku 
Svatováclavského hudebního 
festivalu ve Slezské Ostravě

529 000,00 80 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

16
Římskokatolická farnost 
Šilheřovice

Oprava fasády kaple sv. Petra a 
Pavla v Antošovicích

400 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

17
Římskokatolická farnost 
Ostrava-Kunčičky

Dožínky 2021 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 01.04.2021 - 30.11.2021

UZNATELNÉ náklady ubytování (ubytování umělců Hotel Imperiál); pronájem techniky a zařízení (pronájem koncertního klavíru), jiné služby (umělecké honoráře)

NEUZNATELNÉ náklady

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: květen - červen 2021

UZNATELNÉ náklady opravy a drobná údržba (oprava fasády kapličky Petra a Pavla)

NEUZNATELNÉ náklady

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 01.04.2021 - 31.12.2021

UZNATELNÉ náklady pronájem techniky a zařízení (pódium, ozvučení, osvětlení, lavice); jiné služby (vystoupení účinkujících, ostraha, mobilní WC)

NEUZNATELNÉ náklady



Přehled žadatelů o poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2021 / schvaluje ZASTUPITELSTVO

p.č. Žadatel Název projektu
Celková výše 

projektu
Požadovaná 

dotace

Poskytnuté 
dotace a dary 

2020

Poskytnuté 
dotace a dary 

2021
Návrh komise

Doporučení 
RMOb

Návrh 
finančního 

výboru

Rozhodn. 
ZMOb

Příloha č. 1 k materiálu č. ŠaK/ZMOb/10.0003/21

18 Heřmanice dětem, z.s.
Cyklozávod "Heřmanické kolo 
2021"

175 000,00 125 000,00 100 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

19
Myslivecký spolek - 
Ostrava Heřmanice

Společenská akce - Heřmanické 
dožínky

200 000,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

20 Zvěřinské údolí, spolek "Společně nám bude líp" 129 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

v roce 2020  byla přijata dotace z rozpočtu SMO, MOb Slezská Ostrava ve výši 80 000,- avšak z důvodu nekonání akce byla dotace vrácena v plné výši 

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 21.08.2021

UZNATELNÉ náklady

nájemné vč. služeb - nájemné areálu; pronájem techniky a zařízení - podium, ozvučení, nájem 7 stánků; jiné služby - letecká akrobacie, laserová 
střelnice, skákací hrad, bampereball, obří hlavolamy, cyklo kolotoč, cyklofarma, klauni, vystoupení skupin, ukázky řemesel, ukázka vojenské 
historie, apod.;

NEUZNATELNÉ náklady

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: kalendářní rok 2021

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 28.08.2021

UZNATELNÉ náklady

věcné ceny (odměny, medaile, věcné ceny); ostatní spotřební materiál (propagační trika, pitný režim); tiskové služby, propagace (tiskoviny, 
inzerce, reklama); jiné služby (správa a administrace webových stránek, osvětlení, ozvučení, služby za časomíru, výsledkový servis, program pro 
děti, moderování, zdravotní dozor, časomíra včetně čipů, apod); občerstvení

NEUZNATELNÉ náklady
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p.č. Žadatel Název projektu
Celková výše 

projektu
Požadovaná 

dotace

Poskytnuté 
dotace a dary 

2020

Poskytnuté 
dotace a dary 

2021
Návrh komise

Doporučení 
RMOb

Návrh 
finančního 

výboru

Rozhodn. 
ZMOb

Příloha č. 1 k materiálu č. ŠaK/ZMOb/10.0003/21

21
Římskokatolická farnost 
Ostrava-Heřmanice

Výroba a výměna vchodových 
dveří do fary včetně opravy 
zádveří, výměna oken ze 
severní strany farní budovy

256 000,00 100 000,00 225 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Celkem 8 054 000,00 1 255 000,00 805 000,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 01.08.2021

UZNATELNÉ náklady Výroba dveří, demontáž a osazení nových dveří a oken

NEUZNATELNÉ náklady

UZNATELNÉ náklady

DDHM - stůl na pingpong; sportovní materiál - nákup vest nebo triček, míče, sportovní vybavení; věcné ceny - sladkosti, odměny, knihy, hry, 
ceny za soutěže; spotřební materiál - barva a papír do tiskárny, benzín do sekačky, nářadí, materiál na opravu a údržbu parku, dřevo, štětce, 
nátěrové barvy, pracovní pomůcky; stravování, občerstvení účastníků; jiné náklady - celoroční revize zařízení pro děti v parku

NEUZNATELNÉ náklady
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

č. ŠaK/xxxx/21 
 

 

Smluvní strany 

statutární město Ostrava 

sídlo:  Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

městský obvod Slezská Ostrava 

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava 

zastoupený: Bc. Richardem Verešem, starostou 

 ________________________________________________  

IČO:  00845451 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 

peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  27-1649322359/0800 

KS:  0558 

VS: xxxx 

 ________________________________________________  

na straně jedné jako poskytovatel dotace, dále jen „Poskytovatel“ 

 

a 

 

xxxxx 

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedený xxxxxxx, oddíl x, vložka xxxx 

sídlo:                    xxxxx 

zastoupený: xxxx 

 ________________________________________________  

IČO: xxxx 

peněžní ústav: xxxx 

číslo účtu:  xxxx  

na straně druhé jako příjemce dotace, dále jen „Příjemce“ 

 

Poskytovatel a Příjemce společně jako „Smluvní strany“ 

 

Čl. I  

Základní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době jejího uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně bez 

prodlení nejpozději do 8 dnů druhé Smluvní straně. 

2. Příjemce je povinen oznámit písemně Poskytovateli rovněž veškeré změny, týkající se obsahové 

části dále uvedeného projektu, které nastanou v průběhu jeho realizace, dále změny související 

s čerpáním dotace, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

 

Čl. II 

Předmět Smlouvy 
1. Předmětem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouvy“) je poskytnout Příjemci 

individuální účelovou dotaci (dále jen „Dotace“) na realizaci projektu v souladu s předloženou 

žádostí včetně rozpočtu a v souladu s ustanovením této Smlouvy. 

2. Poskytnutí Dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Příjemce podpisem Smlouvy stvrzuje svou vědomost o skutečnosti, že vzhledem k původu Dotace, 

tj. z rozpočtu územního samosprávného celku, podléhá hospodaření Příjemce kontrole Poskytovatele 
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v rozsahu nezbytném pro kontrolu použití Dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Čl. III 

Účel a výše Dotace  
1. Na základě této Smlouvy Poskytovatel poskytne Příjemci Dotaci na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací projektu „xxxxxx“ ve výši xx xxx Kč (slovy: xxx xxx korun českých) (dále 

jen „Projekt“). 

2. Příjemce je oprávněn použít Dotaci na účel uvedený v odst. 1. tohoto článku, v souladu s touto 

Smlouvou a předloženou žádostí o poskytnutí Dotace k úhradě uznatelných nákladů, kterými jsou 

neinvestiční/investiční náklady ve výši xx xxx Kč, které vznikly a byly uhrazeny v období 

od 01.01.2021 do xx.xx.2021 a prokazatelně souvisejí s realizací účelu Dotace v souladu 

s předloženou žádostí a rozpočtem v ní.  

 

Čl. IV 

Podmínky použití dotace  
1. Dotace bude převedena Poskytovatelem na účet Příjemce uvedeného v záhlaví této Smlouvy 

do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání 

příslušné částky z účtu Poskytovatele.  

2. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se ji použít ke stanovenému účelu a za podmínek stanovených 

platnými právními předpisy, touto Smlouvou a předloženým rozpočtem. 
 

3. Uznatelným nákladem, který lze financovat z Dotace, je takový náklad, který: 

a) vznikl Příjemci a byl Příjemcem uhrazen v období, v němž má být dosaženo účelu Dotace, 

b) byl vynaložen v souladu s účelem Dotace a podmínkami Smlouvy na financování: 

- xxxx, 

- xxxx, 

- xxxx, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

d) byl zanesen v účetnictví Příjemce, je identifikovatelný a podložený ostatními záznamy. 

 

4. Neuznatelným nákladem, který nelze financovat z Dotace je:    

a) uhrazení zálohových plateb vůči třetím osobám (energie placené formou záloh jsou 

uznatelným nákladem, pokud je doloženo, v termínu pro podání vyúčtování Dotace, 

zúčtování skutečně spotřebovaných a zaplacených energií), 

b) pořízení věcí nebo práv převáděných Příjemcem třetím osobám po dobu 10 let 

od závěrečného vyúčtování Dotace, 

c) úhrada platů a mezd včetně odvodů, 

d) nákup alkoholických nápojů, 

e) náklady na dopravu osobním motorovým vozidlem, 

f) ceniny (dárkové karty, dárkové poukazy, permanentky, aj.), 

g) platby z jakéhokoliv právního důvodu jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které 

se nepodílejí na přípravě a realizaci Projektu, na který byla poskytnuta Dotace, 

h) leasingové splátky, úroky z úvěrů a zápůjček a jakékoliv finanční závazky, které nevznikly 

příjemci ve spojitosti s Projektem, na jehož přípravu a realizaci mu byla poskytnuta Dotace, 

i) smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení či jakékoliv jiné zákonné či smluvní majetkové 

sankce, 

j) dary, 

k) odpisy z majetku, 

l) finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (včetně stravenek), 

m) zálohové platby, které nebudou do termínu konečného čerpání Dotace vyúčtovány, 
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n) náklady, která má Příjemce zakalkulovány v ceně služby, kterou poskytuje cizímu subjektu, 

o) odměny statutárnímu orgánu či členům statutárního organu, 

p) je-li Příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a má nárok na odpočet DPH 

na vstupu, není DPH na vstupu způsobilým výdajem, a to ani v případě, kdy Příjemce nárok 

na odpočet DPH na vstupu neuplatnil. Toto stanovení platí i v případě, že se Příjemce stal 

v průběhu čerpání Dotace plátcem DPH, a to od okamžiku, kdy se plátcem DPH stal. 
 

V případě nesplnění podmínek Dotace dle Čl. III, IV nebudou dané výdaje částečně či plně uznány.  

 

Čl. V  

Povinnosti Příjemce 
1. Příjemce se zavazuje, že: 

- nepřevede žádným způsobem svá práva a povinnosti ze Smlouvy na jinou fyzickou 

či právnickou osobu, a to ani z části, 

- bude realizovat Projekt vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost, 

- naplní účelové určení Projektu, 

- změny v realizaci Projektu bude provádět až po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele, 

- nepředá pořízený nebo technicky zhodnocený majetek do užívání z titulu výpůjčky či nájmu 

jinému subjektu, tento majetek se zavazuje nezcizit a nepřevést na jinou právnickou či fyzickou 

osobu, tento závazek zaniká uplynutím 10 let ode dne předložení závěrečného vyúčtování 

Dotace Poskytovateli. 

2. Příjemce se zavazuje, že v rámci vyúčtování tohoto Projektu nebudou na jeho realizaci duplicitně 

uplatněny totožné náklady (účetní doklady), které Příjemce uplatnil již ve finančním vypořádání 

u jiného Poskytovatele či jiné Dotace poskytnuté Poskytovatelem. 

3. Na vyžádání Poskytovatele je Příjemce povinen předložit ke kontrole také veškeré ostatní doklady 

vztahující se k hospodaření Příjemce Dotace. 

4.  Příjemce Dotace je povinen umožnit Poskytovateli Dotace provádět kontrolu ode dne podpisu 

Smlouvy po dobu 10 let od závěrečného vyúčtování.  

5. Nebyla-li Příjemcem v období dle Čl. III odst. 2 Smlouvy vyčerpána Dotace v plné výši, 

zavazuje se Příjemce nepoužitou část Dotace vrátit Poskytovateli nejpozději do dne předložení 

vyúčtování dle Čl. III Smlouvy formou bezhotovostního převodu na peněžní účet Poskytovatele 

uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Za okamžik vrácení Dotace nebo její části se považuje okamžik 

připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele. 

6. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace účelu a v rámci poskytnuté Dotace vhodným způsobem 

prezentovat Poskytovatele uvedením loga nebo textem ve znění: „Projekt je spolufinancován 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.“, takto: 

- na webových stránkách nebo sociálních sítích, pokud je Příjemce provozuje, 

- na propagačních materiálech, 

- umístěním banneru v místě konání akce (banner je možné zapůjčit na odboru kanceláře starosty 

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, ul. Těšínská 35), 

- uvedením informace o poskytnuté Dotaci ve výroční zprávě Příjemce, 

- v případě mediální propagace, vydávání tiskových zpráv a konání tiskových konferencí, 

týkajících se účelu Dotace, uvedením informace, že Projekt je spolufinancován statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, ve vhodných případech rovněž 

podpořením sdělované informace logem městského obvodu Slezská Ostrava. 

7. Příjemce je povinen pořídit a doložit fotodokumentaci z průběhu realizace Projektu 

dle Čl. III Smlouvy, a to do xx.xx.2021 jak vyplývá z Čl. VI odst. 1 písm. e) Smlouvy. 

8. Příjemce se Smlouvou zavazuje vést o poskytnuté Dotaci účetní evidenci v rozsahu, způsobem 

a po dobu v souladu s příslušnými právními předpisy. Peněžní prostředky, pocházející z poskytnuté 

Dotace, budou vedeny v účetní evidenci odděleně, a to: 

a) v případě účtování v soustavě podvojného účetnictví budou vedeny analyticky a odděleně, 

b) v případě vedení daňové evidence budou příjmy a výdaje členěny podle zdrojů. 

Tato evidence musí být podložena účetními záznamy. Z nich musí být zřejmé, že jde o peněžní 

prostředky hrazené z Dotace poskytnuté na základě této Smlouvy. Čestné prohlášení Příjemce 
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o vynaložení peněžních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného Projektu není 

považováno za účetní záznam. 

9. Příjemce je povinen po dobu 10 let od data určeného pro předložení vyúčtování Dotace archivovat 

žádost včetně příloh, Smlouvu o poskytnutí Dotace, originály dokladů prokazující čerpání Dotace 

a vyúčtování Dotace včetně příloh. 

10. Příjemce se podpisem Smlouvy výslovně zavazuje umožnit osobám pověřeným Poskytovatelem 

přístup do prostor Příjemce, nahlédnutí do veškeré účetní evidence vztahující se k Dotaci 

a provedení všech dalších úkonů nezbytných pro kontrolu použití poskytnuté Dotace Příjemcem. 

Kontrola na místě bude dle pokynu Poskytovatele provedena v sídle Příjemce, v místě realizace 

Projektu nebo v sídle Poskytovatele. 

 

Čl. VI 

Vyúčtování dotace 
1. Vyúčtování Dotace je Příjemce povinen předložit nejpozději do xx.xx.2021 odboru školství 

a kultury Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na předepsaných tiskopisech (k dispozici 

na www.slezska.cz, v sekci Radnice – ostatní - Dotace) v členění: 

a) závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři obsahující popis použití Dotace, celkové 

vyhodnocení splnění účelu,  

b) vyúčtování Dotace na předepsaném formuláři s uvedením seznamu jednotlivých účetních 

dokladů vztahujících se k dané Dotaci s uvedením čísla účetního dokladu, podrobného 

popisu dokladu (co, pro koho atp.), celkové částky dokladu a částky hrazené z Dotace, 

c) fotokopie účetních dokladů vztahujících se k dané dotaci včetně dokladů o jejich úhradě. 

Příjemce je povinen na originálech účetních dokladů hrazených z prostředků Dotace uvádět 

text: „Financováno z rozpočtu SMO, MOb Slezská Ostrava“ a uvést evidenční číslo 

Smlouvy. Pokud se bude účetní doklad týkat Dotace jen zčásti, je Příjemce povinen označit 

na dokladu tu část, která se k použití Dotace vztahuje. 

Každé použití finančních prostředků Dotace musí být doloženo takto: 

- bezhotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (faktura, smlouva, apod.) a kopií dokladu 

o úhradě (výpis z bankovního účtu Příjemce), včetně plateb platební kartou Příjemce, 

- hotovostní výdaje – kopií prvotního dokladu (paragon, faktura, smlouva, apod.), 

- v případě, že Příjemce využije Dotaci na úhradu ubytování, soustředění, školení apod. 

je povinen předložit také seznam zúčastněných osob,  

d) doložení zajištění propagace Poskytovatele dle Čl. V odst. 6 Smlouvy, 

e) doložení fotodokumentace z průběhu realizace akce dle Čl. V odst. 7 Smlouvy.  

 

Čl. VII 

Porušení rozpočtové kázně  
1. Příjemce podpisem Smlouvy stvrzuje svou vědomost o skutečnosti, že porušení Smlouvy, zejména: 

a) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků, 

b) nevyúčtování Dotace ve stanoveném termínu dle Čl. VI odst. 1 písm. b) Smlouvy, 

c) porušení závazku přijatého Příjemcem v Čl. VI. Smlouvy, 

d) použitím Dotace poskytnuté dle Smlouvy k jinému účelu, než je ujednán v Čl. III Smlouvy, 

e) použitím Dotace v rozporu se závaznými právními předpisy nebo Smlouvou, 

f) neschopností Příjemce prokázat Poskytovateli, jak byly peněžní prostředky z Dotace použity, 

je porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně 

použity. 

 

Čl. VIII 

Ostatní ujednání 
1. Poskytovatel si v souvislosti s poskytnutím Dotace vyhrazuje právo zveřejnit údaje o Příjemci uvedené 

v záhlaví Smlouvy, a dále výši a účel poskytnuté Dotace. 

http://www.slezska.cz/
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2. Poskytovatel prohlašuje, že jako organizační jednotka statutárního města Ostravy je oprávněn k užití 

loga městského obvodu Slezská Ostrava jako autorského díla. Poskytovatel je oprávněn poskytnout 

(pod)licenci k užití loga městského obvodu Slezská Ostrava třetí osobě. 

3. Poskytovatel Smlouvou poskytuje Příjemci bezúplatně nevýhradní oprávnění logo městského obvodu 

Slezská Ostrava užít pro účel stanovený Smlouvou, způsobem vymezeným Smlouvou, v rozsahu 

územně neomezeném po dobu realizace Projektu. 

4. K účelu prezentace specifikované v Čl. V odst. 6 Smlouvy uděluje Poskytovatel Příjemci podpisem 

Smlouvy souhlas s užíváním loga městského obvodu Slezská Ostrava a Příjemce toto oprávnění přijímá. 

Příjemce se zavazuje ohlásit Poskytovateli písemně nebo formou e-mailu užití loga a umožnit 

Poskytovateli předběžnou kontrolu, zda užití loga je v souladu s podmínkami této Smlouvy. 

5. Poskytovatel jako organizační jednotka statutárního města Ostravy má udělen znak a vlajku. K užití 

vlajky městského obvodu Slezská Ostrava není nutný souhlas Poskytovatele. Poskytovatel souhlasí 

s tím, aby Příjemce použil znak městského obvodu Slezská Ostrava pro účel stanovený Smlouvou.  
6. Příjemce se podpisem Smlouvy dále zavazuje v případě přeměny Příjemce nebo zrušení Příjemce 

s likvidací: 

a) počínaje dnem příslušného rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce nevyužívat 

peněžní prostředky z Dotace bez ohledu na skutečnost, že doba použití Dotace ujednaná 

v Čl. III. odst. 2 Smlouvy doposud neuplynula, 

b) do dvou týdnů po dni příslušného rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce vrátit 

Poskytovateli veškeré doposud v souladu se Smlouvou nevyužité peněžní prostředky z Dotace 

formou bezhotovostního převodu na peněžní účet Poskytovatele č. 27-1649322359/0800, 

VS xxxx, vedený u České spořitelny a.s.; za okamžik vrácení Dotace Smluvní strany považují 

okamžik připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele, 

c) do jednoho měsíce po dni příslušného rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce 

předat v písemné podobě Poskytovateli vyúčtování Dotace s rekapitulací ke dni příslušného 

rozhodnutí či dohody o přeměně nebo zrušení Příjemce. Současně s vyúčtováním a ve stejném 

termínu se Příjemce zavazuje předat Poskytovateli ke kontrole účelnosti čerpání Dotace veškeré 

účetní doklady, vztahující se k Dotaci poskytnuté dle Smlouvy. Za okamžik předání vyúčtování 

a účetních dokladů se považuje den jejich doručení Poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví 

Smlouvy.  

 

Článek IX 

Ukončení Smlouvy 
1. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemnou výpovědí. 

2. Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení Dotace. 

3. Poskytovatel Dotace může Smlouvu vypovědět z důvodů porušení povinností Příjemce stanovených 

touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, a to zejména pokud: 

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle Čl. VII. Smlouvy, 

b) bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) Příjemce Dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 

Smlouvy, 

d) je v likvidaci, 

e) je on sám, případně jako právnická osoba či některá z osob tvořících statutární orgán Příjemce 

Dotace odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 

činnosti Příjemce Dotace, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku 

ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, 

v jednoměsíční výpovědní době, která začíná běžet ode dne doručení výpovědi Příjemci Dotace.  

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením Dotace, nárok na vyplacení Dotace nevzniká 

a nelze se jej platně domáhat. V případě ukončení smluvního vztahu je Příjemce povinen předložit 

Poskytovateli finanční vypořádání Dotace a vrátit peněžní prostředky Dotace, které jím nebyly ke dni 

ukončení Smlouvy použity v souladu s touto Smlouvou, zpět na účet Poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů 

ode dne ukončení Smlouvy. 

 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 
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Článek X 

Závěrečná ujednání 
1. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným, neplatným či zdánlivým, zůstávají ostatní 

ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním 

účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání 

původního. 

2. Veškeré změny a doplnění Smlouvy vyžadují písemnou dohodu Smluvních stran, přičemž každá taková 

písemná dohoda o změně obsahu závazku musí být v listinné podobě a vzestupně očíslována. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy 

svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si každá Smluvní 

strana ponechá jeden (1) stejnopis podepsaný oběma Smluvními stranami. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, pokud zákon 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá Smlouva 

účinnosti v souladu s tímto zákonem. V případě, že zákon stanoví povinnost zveřejnění Smlouvy 

v registru smluv, zavazuje se Poskytovatel Smlouvu v souladu se zákonem uveřejnit.  

 

Článek XI 

Doložka platnosti právního jednání 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada/Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne xx.xx.2021 svým 

usnesením č. xxxx/xMOb-Sle/1822/xx. 

 

 

 

Za Poskytovatele Za Příjemce 

 

Datum:       Datum: 

Místo: Ostrava      Místo:  

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

             Bc. Richard Vereš               xxxxxxxxxxx 

                    starosta       xxxxx 
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