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Hodnocení celoročního hospodaření 
 městského obvodu Slezská Ostrava  

za  rok 2009  
 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská  Ostrava  svým usnesením  čís. 444/15 dne 
18.12.2008  schválilo rozpočet pro rok 2009. 
 
Dle OZV města Ostravy č. 11/2000 Statut města Ostravy, v platném znění, článku 9, odst. 13., 
zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 
přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok. Závěrečný účet je 
členěn dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje podle zákona  čís. 250/2000 Sb.,                  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Přezkoumání hospodaření 
městského obvodu zajišťuje magistrát a probíhá za podmínek stanovených zákonem                        
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
 
Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu za rok 2009 je uvedeno dle 
skutečnosti    v účetnictví k 31.12.2009 a je předkládáno v členění: 
Závěrečný účet 
1.   Příjmy 
2.   Výdaje 
3.   Závěr 
4.   Tabulková část: 
           Tabulka č. 1 -  Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2009  
           Tabulka č. 2 -  Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2009  
           Tabulka č. 3 –  Příspěvkové organizace – hospodářský výsledek za rok 2009 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2009 – Závěr 
   
V předloženém Závěrečném účtu městského obvodu Slezská Ostrava zpracovaném 
v tabulkové formě je uveden   hospodářský  výsledek k  31.12.2009  tj.  saldo  příjmů                 
a výdajů                        -  27.269 tis. Kč.  
 
Dle metodického pokynu MF ČR pro celkový výsledek hospodaření se toto saldo příjmů                 
a výdajů upravuje ještě o další ukazatele, především splátky úvěrů a půjček, finanční 
vypořádání a zapojení přebytku z roku 2008 v daném roce, proto je    
 

celkový hospodářský výsledek  k  31.12.2009  .....   + 21.032 tis Kč .   
 
 
Dle zákona čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, příspěvkové organizace (ZŠ,MŠ) hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní 
činností nebo přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, dále i s prostředky svých fondů. 
 
Na základě schválení zřizovatelem tvoří příspěvkové organizace ze zlepšeného výsledku 
hospodaření mimo jiné rezervní fond  a fond odměn (do výše 20% hosp. výsledku). 
Navrhujeme ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava převod 
hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu, který bude v následujícím roce 
použit zejména k dalšímu rozvoji jejich  činnosti (např. opravy a údržba).  
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(v tis. Kč)                                                                     Závěrečný účet -  bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12. 2009                                                           

 
Ukazatel Rozpočet  % plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

Třída 1 daňové příjmy  celkem 

v tom např.: 

39 900 39.940 29.193  73,17  73,09 

1361 správní poplatky 

133x poplatky za ukládání odpadu 

134x místní poplatky z vybraných činností a služeb 

  1341 poplatek ze psů 

  1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 

   1347 poplatek za provozovaný VHP 

1351 odvod výtěžků z provozování VHP 

1511 daň z nemovitosti 

1.200 

15.000 

3.400 

600 

1.500 

1.300 

1.300 

19.000 

 1.200 

15.000 

3.400 

600 

 1.500 

1.300 

1.340 

19.000 

   1.627 

 7.020 

2.577 

546 

  616 

1.415 

1.414 

     16.555 

135,61 

  46,80 

 75,79 

 90,93 

 41,09 

108,85 

108,73 

  87,13 

135,61 

  46,80 

  75,79 

 90,93 

 41,09 

108,85 

105,49 

 87,13 

Třída 2 nedaňové příjmy celkem 

v tom např.: 

63.011 70.221 76.933 122,09 109,56 

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

213x příjmy z pronájmu majetku 

2141 příjmy z úroků 

2343 příjmy z úhrad dobývaného prostoru 

23.911 

31.800 

1.500 

800 

  

24.514 

32.715 

1.500 

825 

 

27.133 

 37.915 

  522 

  958 

 

113,48 

119,23 

   34,82 

119,79 

 

110,68 

115,90 

   34,82 

116,16 

 

 

 

Ukazatel 

 

Rozpočet 

  

% plnění 
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Ukazatel 

 

Rozpočet 

  

% plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

Třída 3 kapitálové příjmy celkem   10.500  11.129 14.812 141,07 133,10 

311x příjmy z prodeje investičního majetku 

312x ostatní investiční příjmy 

 10.500 

0 

  10.529 

600 

 14.212 

600 

135,35 

0 

134,98 

100,00 

Vlastní příjmy celkem  113.411 121.290 120.938 106,64  99,71 

Třída 4 přijaté dotace celkem 

v tom např.: 

111.819 191.829  186.997 167,08 97,48 

411x neinvest. přijaté dotace ústřední úrovně 

412x neinvest. přijaté dotace od  veř.rozp. územní úrovně 

413x převody z rozpočt.účtů - sociální fond, ost. 

421x invest. přijaté dotace od veřej. rozp.ústřed.úrovně 

422x invest. přijaté dotace od veřej. rozp. územní úrovně 

5.231 

72.053 

2.675 

0 

31.860 

51.457 

76.146 

3.325 

  6.000 

54.901 

48.859 

76.107 

3.215 

6.000 

52.817 

934,03 

105,63 

120,19 

0 

165,78 

 94,95 

99,95 

 96,70 

100,00 

96,20 

P ř í j m y   c e l k e m 225.230 313.119 307.935   136,72   98,34 

P ř í j m y    c e l k e m    po konsolidaci 222.555 309.794 304.720 136,92  98,36 

Třída 8   financování                   15.700                       43.993  27.269    

8115 přebytek 

8128 aktivní dlouhod.operace řízení likvidity-umoř.fond 

8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 

18.000 

-2.300 

0 

46.293 

-2.300 

0 

29.569 

-2.300 

0 

  

C e l k o v é   z d r o j e 

 

238.255 353.787  331.989 139,34 93,84 
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Ukazatel Rozpočet               % plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 
Třída 5  výdaje běžné celkem 
v tom např.: 

199.060 277.044 260.862 131,05 94,16 

501x platy zaměstnanců a ost. platy za provedenou práci 

502x ostatní platby za provedenou práci 

503x povinné pojistné placené zaměstnavatelem 

513x nákup materiálu 

514x úroky a ostatní finanční výdaje 

515x nákup vody, paliv a energie 

516x nákup služeb 

517x ostatní nákupy 

         5171  opravy a udržování 

519x poskytnuté neinvest příspěvky, náhrady a věcné dary 

52xx neinvest. transf. nezisk. a podobným organizacím 

5331 neinvest.příspěvky zříz. přísp. organizacím (ZŠ,MŠ) 

5342 převody vlastním účtům – soc.fond 

5361 nákup kolků 

5362 platby daní a poplatků 

541x sociální dávky 

549x ostatní neinvest.transf. obyvatelstvu 

590x ostatní neinvestiční výdaje 

48.762 

5.835 

18.817 

4.037 

   100 

22.674 

36.525 

 30.421 

28.858 

135 

310 

16.282 

 2.675 

200  

  710 

0 

1.907 

 8.977 

47.683 

5.740 

18.326 

 7.616 

     100 

25.770 

47.236 

51.109 

 49.112 

556 

415 

17.701 

 3.325 

156 

  810 

38.000 

2.691 

 8.037 

46.991 

5.702 

17.924 

 6.128 

   5  

  25.029 

 45.087 

  49.949 

48.413 

 338 

384 

 17.648 

  3.215 

   88 

 551 

34.885 

2.606 

2.614 

96,37 

 97,72 

 95,26 

151,79 

  5,13 

110,39 

 123,44 

  164,19 

167,76 

250,20 

123,74 

 108,39 

  120,19 

 44,00 

77,58 

0 

136,67 

 29,12 

98,55 

99,34 

97,81 

80,46 

 5,13 

97,12 

95,45 

97,73 

98,58 

60,75 

92,43 

99,70 

  96,70 

56,41 

68,00 

91,80 

96,85 

32,52 
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Ukazatel Rozpočet  % plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

B ě ž n é   v ý d a j e   c e l k e m 199.060 277.044 260.862 131,05 94,16 

B ě ž n é   v ý d a j e    p o   k o n s o l i d a c i 196.385 273.719  257.647 131,19 94,13 

Třída 6   kapitálové výdaje celkem 

v tom např.: 

 41.870   80.068  74.342 177,56 92,85 

61xx investiční výdaje  41.870  80.068  74.342 177,56 92,85 

V ý d a j e   c e l k e m 240.930 357.112 335.204 139,13 93,87 

V ý d a j e    c e l k e m   po konsolidaci 238.255 353.787   331.989 139,34 93,84 

Saldo příjmů a výdajů 0    - 27.269   

C e l k o v ý   h o s p o d á ř s k ý    v ý s l e d e k   

 (po úpravách o další ukazatele) 

0 0              +21.032   
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1.   P Ř Í J M Y  
 
 
1.A   Daňové příjmy   -   plnění  73,09 % 
 
Daň z nemovitosti je ve výši  16.555 tis. Kč - plnění  na  87,13 %. Schválený rozpočet pro rok  
2009  činil 19 mil. Kč. Nižší daně byly způsobeny tím, že finanční úřad z rozhodnutí soudu 
vracel vybranou daň ze staveb (vlečky nejsou stavby). Termíny  plateb  daně  z  nemovitosti  
jsou každoročně  k  30.05. a 30.11.  Tyto vybrané daně zasílá finanční úřad pro náš městský 
obvod prostřednictvím statutárního  města Ostravy.  Může se stát, že vybrané daně                    
v 11. měsíci už v daném roce na náš účet nebývají připsány. V tomto roce však dne 18.12. 
byla na náš účet  připsána částka ve výši cca 7.864 tis. Kč. 
 
Správní poplatky jsou plněny na 135,61 % v celkové částce 1.627 tis. Kč a jsou tvořeny 
především  poplatky za  hrací automaty,  za vstupy  na  pozemky, stavebními poplatky, za 
správní řízení,  za úkony prováděné matrikou  apod. 
 
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - především jsou to poplatky za ukládání 
odpadů na skládky.  Plnění je  na pouhých  46,80 %, tj. 7.020 tis. Kč. Rozpočet na této 
položce byl naplánován ve výši  15.000 tis. Kč.  Skutečnost je v tomto roce velice nízká.                 
U provozovatelů skládek bude provedena následná kontrola, zda provozovatelé neplatili 
poplatky nebo zda jejich výroba byla tak nízká, že ukládali na skládky pouze v minimálním 
množství.  Provozovateli skládek v našem obvodu jsou: OKD Rekultivace, a.s.  a  Czech Slag 
NH s. r.o.  
 
 
 
 

1. B   Nedaňové příjmy   -   plnění 109,56 % 
 
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, především příjmů z nájmů 
bytů a služeb s tím spojených, vznikají každoročně dluhy nájemníků. Za rok 2009 se dlužná 
částka  snížila, a to z důvodů, že byly uzavřeny smlouvy o převzetí dluhů v částce                
2.317 tis. Kč (přidělení nově rekonstruovaných bytů Nová Osada). 
Příjmy z úroků  (522 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy jako jsou vrátky záloh, příjmy z úhrad 
vydobytých prostorů (958 tis. Kč), pojistné náhrady a také přijaté sankční platby tvoří pak 
další příjmy nad 100% předpokládaných příjmů. 
 
 
 
 

1. C   Kapitálové příjmy  -  plnění  133,10 % 
 
Jedná se o příjmy z prodeje investičního majetku. Tyto příjmy byly v  rozpočtu pro rok 2009  
rozpočtovány ve výši 10.500 tis. Kč. Celkově za rok byly  realizovány ve výši 14.812 tis. Kč               
(prodej pozemků – 4.754 tis. Kč,  prodej ost. nemovitostí – 9.429 tis. Kč, příspěvek na 
pořízení majetku -  600 tis. Kč),  z  toho bylo   zapojeno  do schváleného rozpočtu                   
11.129 tis. Kč.   
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1. D   Přijaté dotace     
 
 
Neinvestiční dotace od veřejného rozpočtu ústřední úrovně ve výši 48.859 tis. Kč jsou 
tvořeny: 
- sociální dávky  35.372 tis. Kč  
- příspěvek na státní správu     3.242 tis. Kč  
- příspěvek na školství     2.037 tis. Kč 
- soc. právní ochrana dětí                               5.550 tis. Kč 
- OSV – odlehčovací služba, terénní služba            1.450 tis. Kč 
- Úřad práce – návrat do práce       729 tis. Kč 
- volby            464 tis. Kč 
- pojistné na veřejnou službu         15 tis. Kč 
 
Tyto dotace jsou stanoveny finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtu statutárního 
města Ostravy a rozpočtům městských obvodů. Ve finančním vyrovnání budeme vracet  
z těchto přijatých dotací cca 1.282 tis. Kč, tj. nevyčerpané soc.dávky a dávky na soc.právní 
ochranu dětí. 
 
 
 
Neinvestiční  dotace  od  veřejného  rozpočtu územní úrovně  jsou  ve  výši  76.107 tis. Kč. 
Jedná se  o dotace  z  rozpočtu  statutárního  města Ostravy  do  rozpočtu  našeho  městského 
obvodu . 
- neúčelové                                                  61.936 tis. Kč 
- příspěvek na provoz hřbitova        4.660 tis. Kč 
- příspěvek na školství        1.989 tis. Kč 
- příspěvek na plavecký výcvik                 208 tis. Kč 
- kulturní grant                                                         80 tis. Kč 
- MŠ Požární, výměna oken                     600 tis. Kč 
- MŠ Komerční, výměna oken                                                       847 tis. Kč 
- MŠ Na Lištině, výměna oken       652 tis. Kč 
- MK ul. Bohumínská       2.000 tis. Kč 
- MK Na Úbočí a Podolí               898 tis. Kč 
- MK Pláničková a Keramická   .       699 tis. Kč 
- chodník nám. J. Gagarina                                                         1.490 tis. Kč 
- prevence kriminality   48 tis. Kč 
 
 
 
Investiční dotace od obcí:                                                      52.162 tis. Kč 
- chodníky ul. Bohumínská       2.000 tis. Kč 
- chodníky a vozovka ústřední hřbitov                                       5.000 tis. Kč 
- MŠ Bohumínská, zateplení, okna                                             3.640 tis. Kč 
- MŠ Frýdecká, rozšíření                       1.260 tis. Kč 
- ZŠ Pěší, energ. úspory         2.000 tis. Kč 
- byty na Lištině         60 tis. Kč 
- revitalizace Nová Osada    2.321 tis. Kč 
- regenerace sídl.Muglinov         4.022 tis. Kč 
- rekonstr. a moder.Nová Osada                                                30.577 tis. Kč 
- ZŠ Bohumínská rekonstrukce                                                   1.182 tis. Kč 
- rekonstrukce ul. Hladnovská                 100 tis. Kč 
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Investiční dotace od kraje: 
- areál sadu M. Gorkého regenerace                                                   655 tis. Kč 

 
 
Investiční dotace od veřejného rozpočtu ústřední úrovně jsou ve výši 6.000 tis. Kč.  
Jedná se o investiční dotace ze státního rozpočtu na akci: 
- Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší – I.etapa            
 
 
 
C e l k o v é   p ř í j m y   k   31.12. 2009   
 jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na     98,36 %   a činí   304.720 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

2. V Ý D A J E  
 

Plnění běžných i kapitálových výdajů dle funkčního členění je uvedeno v tabulce „Závěrečný 
účet – bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12.2009“, která dává přehled o skutečném 
čerpání v jednotlivých oblastech činnosti městského obvodu. 
 
Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen celkem o 37.548 tis. Kč. Z toho 
investiční přijaté dotace od statutárního města Ostravy (na zpracování žádosti o dotaci z fondů 
EU na projektový záměr „Byty v domě Na Liščině 2“ - 60 tis. Kč, na chodník na                          
ul. Bohumínská 2.000 tis. Kč, na chodníky a vozovky pro nová hrobová místa ÚH –              
5.000 tis. Kč, na zateplení objektu a úpravu oken MŠ Bohumínská – 3.640 tis. Kč, na 
rozšíření MŠ na ul. Frýdecká – 1.260 tis. Kč, na energetické úspory v objektech ZŠ Pěší – 
2.000 tis. Kč, na projektovou přípravu „Regenerace sídliště Muglinov“ - 6.105 tis. Kč, na 
revitalizaci bytových domů Nová Osada – 2.321 tis. Kč), ze státního rozpočtu na akci 
„Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší – I. etapa“ – 6.000 tis. Kč, z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 655 tis. Kč na předprojektovou dokumentaci regenerace 
brownfields v areálu sadu Maxima Gorkého v O.- Kunčičkách a z vlastních zdrojů              
8.507 tis. Kč (na rekonstrukci a přístavbu MŠ Chrustova, projektovou dokumentaci, na 
rekonstrukci a modernizaci byt. domů Nová Osada, multifunkční hřiště na ul. Antošovická, 
chodníky ul. Bohumínská, odstranění budovy na ul. Šenovská, modernizace vybavení ZŠ 
městského obvodu – studie, zateplení objektu a úprava oken MŠ Bohumínská aj.). 
 
 
Rozpočet neinvestičních výdajů byl  v  průběhu roku navýšen celkem o  77.984 tis. Kč.         
Z toho neinvestiční  přijaté dotace od statutárního města Ostravy  (80 tis. Kč  grant na 
„Cyklus komorních koncertů 2009“, na zabezpečení prevence kriminality – 73 tis. Kč, na 
opravy chodníku na ul. Bohumínská – 2.000 tis. Kč, na výměnu oken MŠ Požární –                 
600 tis. Kč, na výměnu oken MŠ Komerční - 847 tis. Kč, na výměnu oken MŠ Na Liščině – 
653 tis. Kč, MK Na Úbočí a Podolí – cyklotrasa –  900 tis. Kč, MK Pláničkova a Keramická, 
oprava kom. příkopu na ul. Kubínova – 700 tis. Kč, oprava chodníku nám. J. Gagarina – 
1.500 tis. Kč), ze státního rozpočtu (na sociální dávky – 38.000 tis. Kč, 48 tis. Kč – dotace na 
školství, na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí – 5.550 tis. Kč,  na zajištění voleb do Evropského parlamentu – 
450 tis. Kč, na úhradu nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2009  – odlehčovací 
pobytová služba a pečovatelská služba – 1.050 tis. Kč, na realizaci projektu „Podpora 
terénních služeb Slezská Ostrava“ v rámci programu „Předcházení sociálnímu vyloučení                 
a odstraňování jeho důsledků – 400 tis. Kč), z  Nadace OKD příspěvek ve výši  600 tis. Kč 
(Multifunkční hřiště v areálu školského zařízení na ul. Antošovická) a příspěvek ve výši                  
275 tis. Kč na realizaci projektu „Společné hornické hroby na hřbitově ve Slezské Ostravě“                   
a  z vlastních zdrojů ve výši   24.258 tis. Kč (údržba veřejné zeleně, opravy bytového fondu, 
opravy budov úřadu, úklid budov, obsluha kotelen, vybavení galerie, provoz  a drobné opravy 
škol, aj.). V roce 2009 nám byla snížena neinvestiční dotace z rozpočtu města Ostravy ve výši 
3.260 tis. Kč.                                         
 
 

 

Celkové  výdaje  po  konsolidaci   jsou  plněny  na  93,84%  z  toho  běžné  výdaje    na  
94,13%  a  kapitálové výdaje na 92,85%. 
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Jednotlivé odbory Úřadu městského obvodu  Slezská Ostrava zpracovaly vyhodnocení 
hospodaření za rok 2009 v níže uvedených komentářích: 

 

Odbor technické správy budov 
 

Upravený rozpočet je ve výši 77.641 tis. Kč a vykazuje čerpání na 95,91%, což představuje 
částku ve výši 74.466 tis. Kč.  V průběhu roku  byl posílen rozpočet celkem o 15.141 tis. Kč, 
a to na neinvestičních výdajích z vlastních zdrojů (jde převážně o opravy a udržování, nákup 
materiálu, provoz  a vybavení galerie, úklid budov, obsluha kotelen,  opravy MŠ a ZŠ aj.), 
z rozpočtu SMO (program zabezpečení prevence kriminality) a ze státního rozpočtu (na 
úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně 
právní ochrany dětí). 

 
na § 3111 – předškolní zařízení  
Upravený rozpočet je ve výši 355 tis. Kč a vykazuje čerpání na 95,61%, což představuje 
částku ve výši 339 tis. Kč.  
Výdaje na opravy činily 287 tis. Kč, za něž byly dodány stabilizátory komínového tahu pro 
komíny plynových kotelen v MŠ Jaklovecká a Chalupova ve výši 120 tis. Kč, v MŠ Zámostní 
byl ve výši 87 tis. Kč opraven plot, v MŠ Frýdecká byla za 62 tis. Kč opravena střešní krytina, 
střešní svod a fasáda nad vstupními dveřmi, v MŠ Nástupní byla za 18 tis. Kč provedena 
výměna střešních žlabů. 
 Z položky ostatní nákupy byl hrazen energetický audit, a to ve výši 50 tis. Kč. 
 
na § 3113 – základní školy 
Upravený rozpočet je ve výši 800 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,22%, což představuje 
částku ve výši 794 tis. Kč.  
Výdaje na opravy činily 794 tis. Kč a byla z nich např. hrazena oprava okapového systému    
a výměna zaatikovaného plechu nad vstupem do budovy ZŠ Chrustova ve výši 373 tis. Kč, 
stavební úpravy v budově Školního klubu a školní družiny na ul. Třebízského 22 za             
416 tis. Kč.  
 
na § 3315 – činnosti muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 580 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,61%, což představuje 
částku ve výši 549 tis. Kč.  
Jedná se o výdaje související s provozem Slezskoostravské galerie, které doposud byly 
hrazeny z rozpočtu místní správy.  
Výdaje na položce DHDM ve výši 256 tis. Kč byly použity např. na zakoupení 10 ks 
výstavních vitrín (154 tis. Kč), poutač na zídku, plastický nápis nad vchod a podlahové logo 
(57 tis. Kč), interiérové vybavení (45 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (107 tis. Kč)  byly zakoupeny např. aluminiové rychlorámy       
(88 tis. Kč).  
Z položky nákup služeb (139 tis. Kč) jsou hrazeny např. úklidové práce v galerii                         
(60 tis. Kč), ostraha objektu, doprovod při převozu exponátů určených pro výstavu                
(23 tis. Kč), grafické zpracování pozvánek a plakátů, služby el. pošty, apod. 
 
na § 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
Upravený rozpočet je ve výši 465 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,07%, což představuje 
částku ve výši 461 tis. Kč.  
Tato částka byla použita na grafické zpracování, tisk a roznášku Slezskoostravských novin. 
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na § 3392 - zájmová činnost v kultuře  
Upravený rozpočet je ve výši 773 tis. Kč a vykazuje čerpání na 87,95%, což představuje 
částku ve výši 680 tis. Kč.  
Výdaje na opravy činily 103 tis. Kč, z čehož finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly 
použity na opravu vstupního schodiště do KD Muglinov, částka 38 tis. Kč byla použita na 
opravu vestibulu a výměnu protiskluzové dlažby vstup. schodiště KD Heřmanice, za               
12 tis. Kč byly vyměněny 3 střešní okna v KD Heřmanice.  
Částka ve výši 129 tis. Kč byla použita na nákup nových stolů, židlí, ubrusů a záclon  do            
KD Muglinov (původní byly převedeny do KD Heřmanice).  
Z rozpočtu je mimo jiné financována  el. energie (203 tis. Kč), plyn (180 tis. Kč), spotřeba 
vody (16 tis. Kč). Za služby, mezi které patří odvoz odpadu, střežení objektu KD Muglinov, 
revize bylo z rozpočtu použito 35 tis. Kč. 
 
na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 
Upravený rozpočet je ve výši 60 tis. Kč a vykazuje čerpání na 88,95%, což představuje částku 
ve výši 53 tis. Kč.  
Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz nově zřízeného multifunkčního hřiště 
v Koblově. 
Výdaje na položce DHDM ve výši 33 tis. Kč byly použity na nákup sekačky, křovinořezu      
a informační tabule. 
Z položky nákup materiálu (19 tis. Kč) byly zakoupeny např. bannerové plachty s upoutávkou 
na multifunkční hřiště a informační cedule. 
 
na § 3612 - bytové hospodářství  
Upravený rozpočet je ve výši  44.189 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,15%, což představuje 
částku ve výši  43.815 tis. Kč. Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na energie, vodu, plyn, 
paliva, služby, na opravy části domů a opravy v bytech. 
Výdaje na opravy činily 19.078 tis. Kč, a z této položky byly financovány např. tyto finančně 
náročnější akce: 
Opravy  volných bytů v domě Nejedlého 3, Koněvova 4, 20, Plechanovova 10,12, Riegrova 
9,43,47,49, Hladnovská 119, Muglinovská 81,87, Henryho 4, Heřmanická 23,25,30         
(2.500 tis. Kč), výměna žlabů a svodů v domě na Riegrova 43, 45, 47,49, Vančurova 30,     
Na Liščině 2, Michalkovická 82, Koněvova 6,8, Topolova 5, Hladnovská 49 (456 tis. Kč), 
opravy kanalizace v domě Hladnovská 119, Bohumínská 103, 174,  Plechanovova 6,12,  
Kubínova 49,  Pláničkova 5,  Šenovská 69 (1.265 tis. Kč), výměna klempířských prvků 
bytových domů Plechanovova 15, 15a, Pláničkova 10, 10a (535 tis. Kč), stavební úpravy 
v domě Hladnovská 119a (431 tis. Kč), komíny na domě Nová Osada 1, Kasární 6,          
Počáteční 13, Michálkovická 62, Starokoblovská 2, Plechanovova 13 byly opraveny za          
689 tis. Kč, částka ve výši 1.683 tis. Kč byla použita na odstranění následků požáru střechy 
domu  Verdiho 4, výměna oken bytových domů Hladnovská 73,75, Želazného 2, Holvekova 
44 byla provedena za cca 3.815 tis. Kč. 
Oprava osvětlení ve spol. prostorách Hladnovská 119 (104 tis. Kč), odstranění závad elektr. 
zařízení ve spol. prostorách Muglinovská 80 (55 tis. Kč), úprava elektroinstalace, 
vodoinstalace, montáž el. bojleru Muglinovslá 87 (53 tis. Kč), výměna elektroinstalace spol. 
prostor Šenovská 65 (107 tis. Kč), oprava výtahu Hladnovská 119 (49 tis. Kč), změna 
dispozice koupelny Hladnovská 119 (62 tis. Kč), výměna termoregulačních ventilů 
Bohumínská 134,136,138 (105 tis. Kč), dodávka a montáž 140 ks el. IRTN v domě            
Kepkova 5,7, Nová Osada 6,8 (58 tis. Kč), oprava hydroizolace Bohumínská 174 (72 tis. Kč), 
výměna poštovních schránek Dědičná 10 (44 tis. Kč), odstranění plísně v nesklepních boxech 
a spol. prostorách Koněvova 10 (52 tis. Kč), oprava stropu a stěn ve sklepě Bohumínská 103 
(60 tis. Kč), oprava balkonů Zapletalova 12, Michalkovická 80 (150 tis. Kč), oprava suterénu 
a přízemí domu Riegrova 43 (76 tis. Kč). 
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Jako investiční akce byla provedena dodávka a montáž automatických dveří do vstup. prostor 
domu Hladnovská 119a (102 tis. Kč) , zřízení nouzového osvětlení ve společných prostorách 
Hladnovská 119 (96 tis. Kč), projektová dokumentace na zastřešení balkonů byt. domu              
U Staré elektrárny 6,8 (30 tis. Kč). 
Z položky DHDM bylo hrazeno dodání a montáž plynových topidel Nová Osada 2,  
Koněvova 2 (52 tis. Kč), výroba a montáž mřížových dveří a oken Hladnovská 119                   
(10 tis. Kč), dodání hasicích sněhových přístrojů do kotelen (9 tis. Kč). 
Z položky nákup služeb (čerpání ve výši 3.722 tis. Kč) bylo uhrazeno provádění provozních 
revizí, kontrol plynových zařízení, čištění kanalizací, čištění komínů, čištění žlabů a svodů, 
obsluha kotelen v domech v majetku městského obvodu Slezská Ostrava, apod.  
Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu  částka ve výši 8.229 tis. Kč, za teplo 
1.939 tis. Kč, plyn 8.533 tis. Kč, el. energii 1.371 tis. Kč a za teplou vodu  527 tis. Kč. 
 
na § 3613 - nebytové hospodářství  
Upravený rozpočet je ve výši 3.104 tis. Kč a  vykazuje čerpání  na 96,94%, což představuje 
částku ve výši 3.009 tis. Kč. 
Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na běžný provoz a opravy nebytového fondu. 
Výdaje na opravy činily 1.803 tis. Kč, z nichž bylo ve výši 336 tis. Kč hrazeno např. 
vybudování kontaktního střediska KLUB-KO v domě na Muglinovské 83, oprava 
elektroinstalace ve spol. prostorách domu Holvekova 44 ve výši (116 tis. Kč), stavební úpravy 
a opravy nebytového prostoru (227 tis. Kč), oprava střešní krytiny a okapů (61 tis. Kč)                  
a  výměna oken Holvekova 44 (355 tis. Kč). 
V knihovně v domě Hladnovská 49 byly ve výši 60 tis. Kč  provedeny klempířské a zednické 
práce, částka ve výši 14 tis. Kč byla použita na odstranění závady el. zařízení, za 65 tis. Kč 
byla odstraněna plíseň, provedeny zednické a malířské opravy, za 79 tis. Kč byla provedena 
výměna žlabů, háků, sněhových zachytačů, oprava požárních zdí, římsy; oprava vstupního 
schodiště Frýdecká 426 (25 tis. Kč), oprava střechy a střešní krytiny Orlovská 147               
(60 tis. Kč), přestavba chodby na poště Frýdecká 426 (51 tis. Kč), oprava a zajištění                      
el. proudu v Dole Heřmanice (30 tis. Kč). 
Na položce služby bylo čerpání rozpočtu ve výši 831 tis. Kč, např. na projektovou 
dokumentaci „Oprava domu Holvekova 44“ (249 tis. Kč), částka ve výši 116 tis. Kč byla 
použita na úklid, odvoz a likvidaci věcí ze sklepního prostoru na Orlovské 147, na 
vypracování projektové dokumentace na opravu nebyt. domu Riegrova 3 bylo čerpáno              
94 tis. Kč. 
Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu  částka ve výši 36 tis. Kč,  plyn                
165 tis. Kč, el. energie 6 tis. Kč, pevná paliva 153 tis. Kč. 
 
na § 3632 - pohřebnictví  
Upravený rozpočet je ve výši 2.826 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 95,63%, což představuje 
částku ve výši 2.702 tis. Kč.  
Z tohoto § jsou čerpány výdaje týkající se provozu hřbitovní správy – výdaje na pohonné 
hmoty, ochranné pracovní pomůcky, nákupy pracovních strojů, opravy strojů, ostraha objektů 
hřbitovní správy, pitný režim aj. V roce 2009 jsme z rozpočtu statutárního města Ostravy 
obdrželi neinvestiční dotaci na údržbu hřbitova a hrobová místa ve výši 4.660 tis. Kč, část této 
dotace ve výši 1.260 tis. Kč byla čerpána odborem TSB a část ve výši 3.400 přímo odborem 
TSKZaH. 
 
Výdaje na položce DHDM byly čerpány v celkové výši 180 tis. Kč, z toho za 15 tis. Kč byl 
zakoupen plotostřih, za 67 tis. Kč výpočetní technika, za 15 tis. Kč nábytek, za cca 66 tis. Kč 
byly zakoupeny lavičky. 
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Do oprav hřbitovů bylo investováno 712 tis. Kč. Jedná se např. o oplocení části hřbitova      
Na Najmanské 1, opravu vstupních dveří do kanceláře hřbitovní správy, opravu vodoinstalace 
v objektu HS, opravu oplechování a okapových svodů Na Najmanské, výměna radiátorových 
ventilů Těšínská 105 (65 tis. Kč), oprava brány hřbitova v Heřmanicích (58 tis. Kč), nátěr      
a oprava pletiva v Heřmanicích (98 tis. Kč), provedení zámkové dlažby v Heřmanicích         
(115 tis. Kč), výroba a montáž brány v Koblově (96 tis. Kč), oprava plotu v Heřmanicích  
(113 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (151 tis. Kč) byl převážně hrazen nákup pracovního nářadí, 
náhradních dílů a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu ústředního hřbitova, 
kancelářské, mycí, čisticí a hygienické potřeby. 
Z položky nákup služeb byla čerpána celkem částka ve výši 1. 177 tis. Kč. Z této částky je 
převážně hrazena ostraha ústředního hřbitova na Slezské Ostravě a převozy finanční 
hotovosti. 
Výdaje na investice činily 96 tis. Kč  a byly použity na stavbu kotců pro psy u vrátnice ÚH 
Na Najmanské. 
K dalším výdajům týkajících se provozu hřbitovní správy patří výdaje na ochranné pracovní 
pomůcky (21 tis. Kč), knihy a tisk (38 tis. Kč), spotřebu studené vody (35 tis. Kč), na plyn 
(106 tis.Kč), el. energii (94 tis.Kč), pohonné hmoty a maziva (26 tis. Kč), služby 
telekomunikací a radiokomunikací (45 tis. Kč).  
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 651 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 93,33%, což představuje 
částku ve výši 607 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na pitný režim, ochranné pracovní 
pomůcky, pohonné hmoty, opravy strojů, nákupy materiálu  pro pracovníky VPP (dělníci 
čištění města). Zvýšení nákladů na tomto § je způsobeno zřízením další skupiny pracovníků 
čištění města. 
Např. na ochranné pracovní pomůcky byla vynaložena částka 115 tis. Kč, na pohonné hmoty 
částka ve výši 119 tis. Kč, z položky DHDM byl ve výši 23 tis. Kč zakoupen křovinořez, za 
22 tis. Kč byly zakoupeny šatní skříně, za 30 tis. Kč byly koupeny 2 zádové foukače. 
Z položky nákup materiálu (124 tis. Kč) je převážně hrazen nákup pracovního nářadí              
a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu městského obvodu. 
Částka ve výši 23 tis. Kč byla použita na školení pracovníků v oblasti BOZP, z položky 
opravy jsou hrazeny převážně opravy vozidel (121 tis. Kč). 
  
na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
Upravený rozpočet je ve výši 1.859 tis. Kč a vykazuje čerpání na 56,32%, což představuje 
částku ve výši 1.047 tis. Kč. 
Na tento paragraf  byly přijaty prostředky z VPS SR na  úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí.  
Z tohoto § jsou čerpány výdaje na ochranné pomůcky, knihy, učební pomůcky  a tisk, nákup 
materiálu, nákup DHDM, energie, pohonné hmoty, služby telekomunikací, leasing vozidla. 
Výdaje na opravy činily 182 tis. Kč a byly použity převážně na opravy bytové jednotky na   
ul. Riegrova 45, která slouží jako odloučené pracoviště odd. SPOD. 
Ve výši 163 tis. Kč byly použity prostředky na interiérové vybavení a nákup výpočetní 
techniky pro nově zřízené funkční místo právníka odd. SPOD, interiérové vybavení 
pracoviště na ul. Riegrova 45 (stoly + židle do klubovny pro děti),  vybavení kancelářskou 
technikou (skartovací stroje, kotoučová řezačka, laminovací stroj, stroj na kroužkovou vazbu). 
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na § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel 
Upravený rozpočet je ve výši 73 tis. Kč a vykazuje čerpání ve výši 65,82%, což představuje 
částku ve výši 48 tis. Kč. 
Jedná se o dotaci SMO, která je určena na zabezpečení prevence kriminality. 
 
na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 1.746 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 93,35%, což představuje 
částku ve výši 1.630 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na pohonné hmoty, opravy 
služebních aut, pitný režim, ochranné pomůcky a ostatní výdaje zabezpečující chod 
pečovatelské služby.  
Výdaje na opravy činily 345 tis. Kč. Částka ve výši 132 tis. Kč byla použita na zřízení 
kanceláře vedoucí oddělení pečovatelské služby včetně úpravy a doplnění strukturované sítě, 
za 105 tis. Kč byly provedeny opravy společenské místnosti  a za  40 tis. Kč opravy v kuchyni 
a výdejně jídel v DPS Hladnovská. Z položky opravy jsou mimo jiné hrazeny také opravy, 
údržba a servis automobilů pečovatelské služby. 
Výdaje na položce DHDM byly ve výši 114 tis. Kč, a mimo jiné z nich byly zakoupeny 
žaluzie do společenské místnosti, nábytek do společenské místnosti a kuchyně, pračka, 
výpočetní technika, policová skříň, termoport + nádoby do kuchyně pro DPS Heřmanická. 
Z položky nákup materiálu (142 tis. Kč) byly mimo jiné ve výši 79 tis. zakoupeny nové stoly 
a židle do jídelny v DPS Hladnovská. Dalšími výdaji hrazenými z tohoto paragrafu jsou  
nákup materiálu (mycí, hygienické, čisticí prostředky, prostředky na praní prádla, kancelářské 
prostředky), apod. 
K dalším výdajům týkajících se provozu pečovatelské služby patří výdaje na spotřebu studené 
vody (27 tis.Kč), el. energii (78 tis.Kč), pohonné hmoty a maziva (108 tis. Kč), služby 
telekomunikací a radiokomunikací (35 tis. Kč), ochranné pomůcky (13 tis. Kč).  
Z položky služby (277 tis. Kč) je mimo jiné hrazen úklid společných prostor DPS, přeprava 
finanční hotovosti, odvoz sběrných nádob. 
Výdaje na investice činily 335 tis. Kč a byly použity na koupi nového automobilu KIA 
SOUL. 
Na kulturní a společenské akce pořádané pro seniory byly použity prostředky ve výši         
175 tis. Kč (včetně občerstvení), a patřily zde mimo jiné  divadelní představení, jednodenní 
zájezd Lešná/Zlín, třídenní zájezd na Horní Bečvu, oslavy Velikonočních svátků, Dne matek, 
ples seniorů a vánočních svátků. Na realizaci kulturních a společenských akcí seniorů byl 
v letošním roce poskytnut  Nadací OKD nadační příspěvek ve výši 50 tis. Kč. 
 
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
Upravený rozpočet je ve výši 418 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 79,97%, což představuje 
částku ve výši 334 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na provoz sociálních lůžek v domě 
s pečovatelskou službou. 
K výdajům hrazeným z tohoto § patří mimo jiné nákup DHDM (35 tis. Kč), ze kterého byl 
zakoupen nábytek, výsuvné teleskopy a lednička. 
K dalším výdajům týkajících se provozu sociálních lůžek patří výdaje na ochranné pracovní 
pomůcky (9 tis. Kč), pohonné hmoty  (33 tis. Kč), el. energii (26 tis. Kč), služby 
telekomunikací a radiokomunikací (12 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (82 tis. Kč) je hrazen nákup kancelářských, mycích                                  
a hygienických potřeb, prostředky na praní prádla, vyšetřovací rukavice a jiné drobné nákupy 
související s chodem sociálních pokojů. 
Z položky služby (91 tis. Kč) je mimo jiné hrazen úklid sociálních pokojů, přeprava finanční 
hotovosti. 
Výdaje na opravy činily 43 tis. Kč a byly z nich hrazeny opravy dveří, oprava polohovacích 
lůžek, oprava skříní, apod. 
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na § 5212 – ochrana obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 2 tis. Kč a nebylo zde čerpáno. 
 
na § 5512 - požární ochrana  
Upravený rozpočet je ve výši 1.712 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 93,64%, což představuje 
částku ve výši 1.603 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz jednotek 
hasičských záchranných sborů a hasičských zbrojnic.  
Výdaje na opravy činily 473 tis. Kč, a byly použity např. na  opravu plynového kotle HZ 
Koblov (15 tis. Kč), výměna venkovních dveří HZ Muglinov (17 tis. Kč), oprava vstupního 
schodiště a stavební úpravy HZ Koblov (56 tis. Kč),  výměna oken HZ Kunčičky              
(360 tis. Kč). 
Jako investiční akce ve výši 65 tis. Kč byla provedena dodávka a montáž pohonu sekčních 
vrat HZ Antošovice. 
K dalším výdajům, které jsou hrazeny z tohoto § patří DHDM (33 tis. Kč), ze kterého byla 
hrazena dodávka a připojení el. sporáku HZ Kunčičky (15 tis. Kč) a zakoupena motorová pila 
pro HZ Kunčičky (18 tis. Kč). 
Výdaje na spotřebu studené vody (41 tis. Kč), na plyn (573 tis. Kč), el. energii (146 tis. Kč), 
výdaje na služby telekomunikací (16 tis. Kč), služby peněžních ústavů (úrazové pojištění 
členů JHZS 66 tis. Kč). 
Z položky služby (137 tis. Kč) je mimo jiné hrazena obsluha kotelen, odvoz sběrných nádob, 
prohlídky a servis kotelen. 
 
na § 6112 – zastupitelstva obcí 
Upravený rozpočet je ve výši 227 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 95,40%, což představuje 
částku ve výši 216 tis. Kč. 
Z tohoto § jsou čerpány pouze výdaje na služby telekomunikací. 
 
na § 6171 - činnost místní správy  
Upravený rozpočet je ve výši 17.751 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 93,39%, což představuje 
částku ve výši 16.577 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz, opravy               
a udržování budov úřadu.  
Výdaje na opravy činily 4.429 tis. Kč, z nichž byly mimo jiné hrazeny opravy kanceláře na 
Těšínské 35 (137 tis. Kč), výměna a oprava žaluzií v budově na nám. J. Gagarina (57 tis.Kč), 
opravy značení ulic (67 tis. Kč), stavební úpravy archivu stavebního úřadu v budově na nám. 
J. Gagarina (2.737 tis. Kč), výměna osvětlovacích těles v části kanceláří v budově úřadu na 
nám. J. Gagarina (254 tis. Kč), oprava komínových těles Těšínská 35 (114 tis. Kč), stavební 
oprava kapličky na ul. Keltičkova (74 tis. Kč), stavební úpravy šaten dělníků čištění města na 
ul. Kubínova 58 (69 tis. Kč), oprava vstupního schodiště do budovy úřadu na nám.                  
J. Gagarina (72 tis. Kč), opravy služebních vozidel, výpočetní techniky, apod. 
Výdaje na položce ochranné pomůcky činí 81 tis. Kč, z nichž 55 tis. Kč bylo použito na 
nákup ochranných pracovních pomůcek pro osoby vykonávající veřejnou službu, která byla 
zavedena od března. 
Výdaje na položce DDHM ve výši 1.432 tis. Kč byly použity např. na zakoupení nové 
výpočetní techniky (715 tis. Kč), interiérového vybavení kanceláří (195 tis. Kč),  
magnetických vitrín (63 tis. Kč), policový regálový systém pro archiv stavebního úřadu     
(118 tis. Kč), úřední desky (44 tis. Kč), kávovar, vestavná myčka (38 tis. Kč – sekretariáty) . 
Na položce knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpání ve výši 156 tis. Kč.  
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Na položce  nákup materiálu (2.032 tis. Kč) je vyšší čerpání z důvodu nákupu spotřebního 
materiálu, kancelářských, mycích, čisticích a hygienických potřeb, reklamních předmětů (Den 
Slezské, setkání občanů Koblova, konec školního roku) a nákupu náplní do tiskáren. Z této 
položky je mimo jiné hrazen nákup pracovního nářadí,  spotřebního materiálu pro výkon 
veřejné služby  
Výdaje na služby pošt činily 603 tis. Kč a na služby telekomunikací a radiokomunikací 
(telefony, internet) byly výdaje ve výši 638 tis. Kč. 
Na pojistné byla vydána částka 1.223 tis. Kč, z této položky je hrazeno pojištění  majetku 
městského obvodu, připojištění vystavovaných uměleckých děl ve Slezskoostravské galerii, 
pojištění odpovědnosti za škodu mateřských a základních škol, zákonné i havarijní pojištění 
všech vozidel v majetku městského obvodu, odpovědnost za škodu osob vykonávajících 
veřejnou službu, připojištění přepravovaných exponátů určených pro výstavy 
ve Slezskoostravské galerii. 
Na položce nájemné, kam patří pronájem kopírovacích strojů byly vynaloženy prostředky ve 
výši 1.103 tis. Kč.  
Výdaje na nákup služeb činily 2.613 tis. Kč, a z této položky je mimo jiné  hrazena ostraha 
budov úřadu, převoz finanční hotovosti, úklidové služby a obsluha kotelen.  
Výdaje na investice činily 147 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na  instalaci 
nouzového osvětlení v budově úřadu na nám. J. Gagarina (59 tis. Kč), na výrobu a montáž     
3 ks stříšek ze štítové strany domu Kubínova 58 (48 tis. Kč)  a nákup počítače (40 tis. Kč). 
K dalším výdajům tohoto paragrafu patří výdaje na spotřebu studené vody (140 tis. Kč), plyn 
(1.087 tis. Kč), el. energie (739 tis. Kč), pohonných hmot (95 tis. Kč), konzultační, 
poradenské a právní služby (42 tis. Kč).  
 

 

Odbor investiční 
 
 
Upravený rozpočet je ve výši 86.783 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,85 %, což představuje 
částku ve výši 82.318 tis. Kč. V průběhu roku byl posílen rozpočet výdajů: 
- z vlastních zdrojů o 12.730 tis. Kč (projektová dokumentace, rekonstrukce                                  

a modernizace bytových domů Nová Osada – dokrytí realizace, multifunkční hřiště 
Antošovice – realizace, rekonstrukce a přístavba MŠ Chrustova – PD, chodníky                        
ul. Bohumínská – dokrytí realizace, odstranění budovy na ul. Šenovská, modernizace 
vybavení ZŠ městského obvodu – studie, zateplení objektu a úprava oken                                           
MŠ Bohumínská – dokrytí realizace  

- z prostředků statutárního města Ostravy o 27.986 tis. Kč (chodníky a vozovky pro nová 
hrobová místa na ústředním hřbitově, chodníky Bohumínská, chodníky nám.                        
J. Gagarina, zateplení objektu a úprava oken MŠ Bohumínská, rozšíření MŠ na                 
ul. Frýdecká v Kunčicích, energetické úspory v objektech ZŠ Pěší v Muglinově, výměna 
oken MŠ Požární v Heřmanicích, výměna oken MŠ Komerční v Muglinově, výměna 
oken MŠ Na Liščině  v Hrušově, revitalizace sídliště Nová Osada – studie, regenerace 
sídliště Muglinov – projektová dokumentace, byty v domě na Liščině – podání žádosti                  
o dotaci z Regionální operačního programu NUTS II).  

- z  Nadace OKD o nadační příspěvek ve výši  600 tis. Kč (Multifunkční hřiště v areálu 
školského zařízení na ul. Antošovická). 

- z prostředků Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 655 tis. Kč na studii „Regenerace 
brownfields v areálu sadu Maxima Gorkého“ 

- státní dotace ve výši 6.000 tis. Kč na akci „Energetické spory ZŠ Pěší“ 
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I. V oblasti realizace 
 
A – Bytová výstavba 
 
Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada 
Stavba byla zahájena v roce 2008. V průběhu měsíce dubna 2009 byla v lokalitě sídliště Nová 
Osada dokončena rekonstrukce dalších čtyř bytových domů. Jedná se bytové domy na                  
ul. Nová Osada čp. 1463/6 a čp. 1461/8 a na ul. Kepkova čp. 1441/5 a čp. 1440/7. V těchto 
domech vzniklo 32  bytů,  přesněji  24 bytů 1+1 a 4  byty o velikosti 3+kk. U dvou domů byla 
provedena  nástavba, kde vznikly  v každém domě dva půdní byty o velikosti 3+kk.  
Celkové náklady na realizaci stavby byly  54.191.176,10 Kč. 
Z roku 2008 byly  převedeny finanční prostředky SMO ve výši 30.578 tis. Kč, z vlastních 
prostředků byla uhrazena v roce 2009 částka ve výši 4.580 tis. Kč. 
 
 
D – Dopravní stavby 
 
Stavební úpravy – rekonstrukce chodníku ul. Hladnovská 
Stavba byla započata v roce  2008. V květnu 2009 byla stavba dokončena a zkolaudována. 
V rámci stavby byla provedena  výměna stávajícího asfaltového povrchu chodníku  za povrch 
ze  zámkové dlažby včetně zřízení nového přechodu pro chodce.  
Celkové náklady na realizaci stavby  činily 2.127.916,- Kč.  
Z roku 2008 byly  převedeny finanční prostředky SMO ve výši 100 tis. Kč, z vlastních 
prostředků byla  v roce 2009 profinancována částka ve výši  843 tis. Kč.  
 
Chodníky ul. Bohumínská 
Předmětem stavby byla realizace stavebních úprav a rekonstrukce chodníků a nástupišť podél 
komunikace ulice Bohumínská v prostoru mezi ulicí 28. října (Sýkorovým mostem) a ulicí 
Dědičnou. Byla provedena úprava průchodných profilů, výměna krytů, záhonových 
obrubníků a obrubníků nástupních hran zastávek, jenž jsou provedeny bezbariérově.  
Celkové náklady na realizaci stavby byly 6.742.566,20 Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu  SMO ve výši 4.000 tis. Kč. 
 
Oprava chodníku nám. J. Gagarina – Slezskoostravská radnice 
Předmětem stavby byla oprava špatného stavu asfaltového povrchu novou živičnou vrstvou. 
Jedná se o  úsek části místní obslužné komunikace na ul. Ferdinanda Koláře a navazujícího 
chodníku, který vede podél komunikace ul. Bohumínská. Úprava chodníku končí přechodem 
pro chodce křižovatky ulic Frýdecká a 28.října.  
Celkové náklady na realizaci stavby byly 1.489.597,- Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu SMO ve výši 1.500 tis. Kč. 
 
Chodníky a vozovky pro nová hrobová místa, Ústřední hřbitov, parc. č. 202/1, k.ú. 
Slezská Ostrava  
Předmětem díla byla realizace nových chodníků a vozovek pro hrobová místa na Ústředním 
hřbitově ve Slezské Ostravě. Součástí stavby bylo zřízení dešťové kanalizace, obnovení 
propustků, přípojka vody včetně výtokového stojanu.  
Celkové náklady na realizaci stavby byly 5.459.044,- Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu SMO ve výši 5.000 tis. Kč. 
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I – Školské stavby 
 
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohumínská 
V roce 2008 proběhla realizace stavby - SO 03 Stravovací pavilón, SO 04 Tělocvična a dílny. 
Celkové náklady stavby činily 18.128.513,93 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty  
částečně ze státní dotace ve výši 7.300 Kč a dotace SMO 8.947 tis. Kč. V roce 2009 byla 
uhrazena pozastávka 10% po odstranění vad a nedodělků. 
Z roku 2008 byly  převedeny finanční prostředky SMO ve výši 1.182 tis. Kč.  
 
Výměna oken MŠ Požární 
Předmětem stavby byla výměna všech stávajících dřevěných oken a dveří v celém objektu za 
nová plastová. Součástí byla lokální oprava vnitřních omítek a následná výmalba objektu.  
Celkové náklady na realizaci stavby byly 694.302,- Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu SMO ve výši 600 tis. Kč. 
 
Výměna oken MŠ Na Liščině 12A/689, k.ú. Hrušov 
Předmětem stavby byla výměna všech stávajících dřevěných oken a dveří za nová plastová, 
provedení klempířských prací, opravy vnitřních omítek a malby po výměně oken. Součástí 
uvedeného rozsahu prací byla i výměna oken v místnostech služebny městské policie.  
Celkové náklady na realizaci stavby byly 675.862,- tis. Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu SMO ve výši 653 tis. Kč. 
 
Zateplení objektu a úprava oken MŠ Bohumínská  
Předmětem stavby bylo zateplení obvodového pláště, dokončení výměny stávajících 
kovových a dřevěných oken v celém objektu mateřské školy v I.a II. NP za nová plastová.  
Celkové náklady na realizaci stavby činily 3.964.387,51 Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu SMO ve výši 3.640 tis. Kč. 
 
Výměna oken MŠ Komerční 22a/704, k.ú. Muglinov 
Předmětem stavby byla výměna stávajících dřevěných oken v I. a II.NP objektu mateřské 
školy  za nová plastová.   
Celkové  náklady na realizaci stavby činily 920.201,- Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu SMO ve výši 847 tis. Kč. 
 
Rozšíření  MŠ na ul. Frýdecká, Ostrava – Kunčice 
Předmětem stavby bylo rozšíření mateřské školy o lehárnu, WC, umývárnu a skladové 
prostory ve 2. NP. Dále došlo k rekonstrukci sociálních zařízení  pro učitele a zaměstnance 
pošty, která se nachází v mezipatře. 
Celkové náklady na realizaci stavby činily 2.512.787,24 Kč, na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z rozpočtu SMO ve výši 1.260 tis. Kč. 
 
Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší" - budova "A", "B“   
Předmětem stavby bylo zateplení obvodových stěn, výměna stávajících dřevěných oken za 
nová plastová, výměna vstupních dveří, zateplení půdních prostorů a související řemeslnické 
práce.  
Celkové náklady na realizaci stavby byly 8.191.251,- Kč. Na tuto akci byla městskému 
obvodu Slezská Ostrava poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 6.000 tis. Kč              
a  z rozpočtu SMO dotace ve výši  2.000  tis. Kč.  
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Statické zajištění budovy ZŠ Pěší  
Realizace statického zajištění části budovy, celkové náklady  činily 117.076,32 Kč. 
 
Multifunk ční hřiště v areálu školského zařízení na ul. Antošovická, Ostrava -Koblov    
Na místě již zcela nevyhovující plochy hřiště byla provedena výstavba víceúčelové sportovní 
plochy pro tenis, odbíjenou, nohejbal a malý fotbal. Kryt hřiště je z umělého trávníku 
s křemičitým vsypem.  
Celkové náklady realizace stavby byly 2.983.150,- Kč. Nadace OKD podpořila tento projekt 
nadačním příspěvkem ve výši 600.000,- Kč. 
 
Sklad sportovního náčiní, multifunk ční hřiště Koblov  
Realizace betonové plochy pro sklad sportovního náčiní. Dodávka a montáž dřevěného skladu 
sportovního náčiní. Náklady na realizaci stavby činily 153.153,- Kč.  
 
Odstranění budovy na ul. Šenovská č.p. 560, Slezská Ostrava 
Náklady na odstranění stavby byly ve výši 589.050,- Kč.  
 
 
II. V oblasti projektové přípravy 
 
A – Bytová výstavba  
 
Nová Osada, ul. Kepkova 5 a 7– 10.000,- Kč 
Zpracování PD - měření a regulace pro dva bytové domy. 
 
Zateplení byt. domů 8. března 2/271,4/272 – 87.000,- Kč 
Zpracování PD  pro stavební povolení v podrobnostech realizační dokumentace stavby. 
Předmětem PD je výměna oken, zateplení objektu, výměna střešní krytiny a hydroizolace 
obvodového zdiva. 
 
Zateplení byt. domů ul. M.D. Rettigové 2/1755,4/1756 a Jaklovecká 12/1757 – 98.770,-Kč 
Zpracování PD  pro stavební povolení v podrobnostech realizační dokumentace stavby. 
Předmětem PD je zateplení objektu, výměna klempířských prvků, sanace balkonů a dvorních 
vstupů. 
 
Zateplení byt. domů 8. března 14/277, 16/278  - 95.200,- Kč 
Zpracování proj. dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech realizační 
dokumentace. Předmětem PD je výměna oken, zateplení fasády, výměna střešní krytiny, 
hydroizolace obvodového zdiva. 
 
Zateplení byt. domů 8. března 5/266, 7/267 a 9/268 – 118.643,- Kč 
Zpracování proj. dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech realizační 
dokumentace. Předmětem PD je výměna oken, zateplení fasády, výměna střešní krytiny, 
hydroizolace obvodového zdiva. 
 
Zateplení byt. domů 8. března 10/275, 12/276 – 107.100,- Kč 
Zpracování proj. dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech realizační 
dokumentace. Předmětem PD je výměna oken, zateplení fasády, výměna střešní krytiny, 
hydroizolace obvodového zdiva. 
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Revitalizace sídliště Nová Osada  – 2.435.930,- Kč  
Zpracování architektonické objemové studie pro lokalitu sídliště Nová Osada (115.430,- Kč), 
zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí                    
(2.320.500,- Kč),  na tuto akci jsme obdrželi dotaci z rozpočtu SMO ve výši 2.320 tis. Kč. 
 
Zateplení a výměna oken bytových domů na ul. Chrustova čp.  260/8, 261/10 a 262/12,  
Slezská Ostrava – 116.977,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění zateplení fasády a výměnu oken  
bytových domů. 
 
Zateplení a výměna oken bytových domů na ul. Chrustova čp.  263/14, 1505/16                          
a 1506/18, . Slezská Ostrava – 115.787,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění zateplení fasády a výměnu oken  
bytových domů. 
 
Modernizace Sionkova  2/1507, 4/1508 a 6/1509, k.ú. Slezská Ostrava – 136.255,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění zateplení fasády, výměny střešní krytiny     
a svislé hydroizolace (118.405,- Kč), zpracování polohopisu a výškopisu kanalizace    
(17.850,- Kč). 
 
Byty v domě Na Liščině 2  - 97.000,- Kč 
Vypracování žádosti o státní dotaci (59.500,- Kč), zadavatelská činnost (37.500,- Kč). 
 
 
D – Dopravní stavby 
 
Komunikace ul. Hradní – 404.600,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro 
provádění stavby. 
 
Chodník na ul. Koněvova, k.ú. Heřmanice – 197.000,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení vč. inženýrské činnosti, výpočet 
odvodů za zábor zemědělské půdy 
 
Komunikace Dobrovolského – 5.355,- Kč 
Geometrické zaměření skutečné hranice pozemku. 
 
Chodníky a vozovky pro nová hrobová místa na Ústředním hřbitově – 3.570,- Kč 
Zpracování nového rozpočtu pro chodníky a vozovky pro nová hrobová místa na Ústředním 
hřbitově. 
 
Komunikace ul. Nad Dvorem a Kubicova, k.ú. Heřmanice – 118.405,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce komunikace                         
ul. Nad Dvorem a Kubicova. 
 
Komunikace ul. Nad Vodárnou a U Vlečky, k.ú. Heřmanice – 118.405,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce komunikace                    
ul. Nad Vodárnou a U Vlečky. 
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Komunikace ul. Dostálova, k.ú. Heřmanice – 50.000,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce komunikace                     
ul. Dostálova, k.ú. Heřmanice. 
 
Komunikace ul. K Maliňáku, k.ú. Heřmanice – 99.000,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce komunikace                    
ul. K Maliňáku, k.ú. Heřmanice. 
 
Stavební úpravy a rekonstrukce chodníku náměstí J. Gagarina – 21.420,- Kč 
Zpracování projektové  dokumentace dílčí části stavebních úprav a rekonstrukce chodníku. 
 
Chodníky ul. Bohumínská – 573.580,- Kč 
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (514.080,- Kč), autorský dozor stavby 
(59.500,- Kč). 
 
 
I – Školské stavby 
 
ZŠ Bohumínská – zpracování odborného posudku – 9.996,- Kč 
Zpracování odborného posudku střechy vstupního traktu objektu. 
 
MŠ Požární – výměna oken – 23.562,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Předmětem PD je výměna oken za 
plastová. 
 
MŠ Na Liščině – výměna oken – 23.562,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Předmětem PD je výměna oken    
a vstupních dveří za plastová. 
 
Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Chrustova, k.ú. Slezská Ostrava – 732.922,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a k žádosti o stavební povolení                
vč. inženýrské činnosti. 
 
ZŠ Pěší – nástavba objektu učebňového pavilonu C  - 35.117,- Kč 
Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu pro ověření možnosti nástavby ZŠ Pěší pro 
potřebu statického výpočtu. 
 
Zateplení objektu ZŠ Chrustova – 196.112,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Předmětem PD je zateplení 
objektu a to v souladu s energetickým auditem (118.762,- Kč), zpracování energetického 
auditu vč. průkazu budovy a energetického štítku obálky budovy (77.350,- Kč). 
 
MŠ Komerční – výměna oken – 23.681,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Předmětem projektové 
dokumentace bude výměna oken za plastová. 
 
Rozšíření MŠ na ul. Frýdecká, Ostrava – Kunčice  – 242.488,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v podrobnostech realizační 
dokumentace pro rozšíření MŠ (111.146,- Kč), zajištění technického dozoru a výkon 
investorsko – inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby rozšíření mateřské školy 
(118.762,- Kč), zpracování kontrolního rozpočtu stavby rozšíření mateřské školy (2.380,- Kč), 
zpracování kontrolního rozpočtu zdravotechniky a ústředního vytápění (1.500,- Kč), 
zpracování projektové dokumentace na úpravu plynoinstalace v mateřské škole (8.700,- Kč). 



22 
 

 
Sportovní hřiště u ZŠ Bohumínská – 140.836,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro  provádění stavby 
víceúčelového sportovního objektu při ZŠ Bohumínská (117.631,- Kč), technická pomoc                
a součinnost při zajišťování a kompletaci podkladů k žádosti o dotaci z Nadace ČEZ         
(23.205,- Kč). 
 
Zateplení objektu a úprava oken MŠ Bohumínská, Slezská Ostrava – 13.685,- Kč 
Zajištění autorského dozoru  při realizaci zateplení a úpravy oken v mateřské škole. 
 
Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší – budova A a B – 180.281,- Kč 
Zajištění technického dozoru a výkon investorsko – inženýrské činnosti při realizaci                        
a dokončení stavby „Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší“ (118.881,- Kč), zajištění 
autorského dozoru při realizaci a dokončení stavby „Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší“ 
(19.900,- Kč), zadavatelská činnost a aktualizace zpracovaného rozpočtu v cenách pro rok 
2009 ( 41.500,- Kč). 
 
Modernizace vybavení základních škol městského obvodu Slezská Ostrava – 71.400,- Kč 
Zpracování studie proveditelnosti a CBA pro podání žádosti o podporu v rámci Regionálního 
operačního programu. 
 
Rekonstrukce budovy MŠ Zámostní 31/1126 – 118.881,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění zateplení fasády, výměny oken v I. a II. 
NP a vnějších dveří. 
 
Výměna oken a dveří MŠ Chrustova 11/1448, k.ú. Slezská Ostrava – 19.900,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění výměny oken a dveří v MŠ. 
 
Rekonstrukce budovy MŠ Slívova 11 – 214.200,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro 
provádění stavby vč. investorsko-inženýrské činnosti. 
 
Rekonstrukce MŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201 – 324.989,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro 
provádění stavby vč. investorsko-inženýrské činnosti. 
 
Mateřská škola ul. Antošovická, Ostrava - Koblov – 19.900,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace k zajištění samostatného, nezávislého vytápění a ohřevu 
vody. 
 
 
K – Ostatní stavby 
 

Zateplení DPS Heřmanická – 349.979,- Kč 
Zpracování energetického auditu a dokumentace pro provádění stavby. 
 
Urnový  háj 1 a kolumbárium na ústředním hřbitově – 140.896,- Kč 
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (117.215,- Kč), zpracování 
výškopisného a polohopisného zaměření a úprava projektové dokumentace pro urnový háj 1  
a kolumbárium na Ústředním hřbitově (23.681,- Kč). 
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Regenerace sídliště Muglinov – 47.328,- Kč 
Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení regenerovaného sídliště Muglinov 
(9.829,- Kč), zadavatelská činnost při zadání podlimitní veřejné zakázky na vypracování PD 
(37.500,- Kč).  
 
Regenerace sídliště Muglinov – 4.022.200,- Kč 
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení. Na tuto akci jsme obdrželi investiční 
dotaci z rozpočtu SMO  ve výši 6.105 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dle uzavřené SOD je 
termín dokončení 2. části projektu (PD pro stavební povolení) v 7/2010, museli jsme v roce 
2009 nedočerpané prostředky ve výši 2.082 tis. Kč vrátit SMO. 
 
                                                                                                                                                                                    
 
Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Upravený rozpočet je ve výši 50 tis. Kč a nevykazuje čerpání.  
 
na § 3635 - územní plánování   
Z tohoto § nebylo čerpáno. 
  
 

Odbor majetkové správy 
Upravený rozpočet je ve výši 7.265 tis. Kč a vykazuje čerpání na 60,96%, což představuje 
částku ve výši 4.429 tis. Kč.  

 
na § 3612 – bytové hospodářství 
Upravený rozpočet je ve výši 3.140 tis. Kč a vykazuje čerpání na 83,99%, což představuje 
částku ve výši 2.637 tis. Kč. Z položky ostatní neinvestiční výdaje byla čerpána částka ve výši 
2.545 tis. Kč a jsou z ní  hrazeny přeplatky z vyúčtování služeb nájemníkům obecních bytů.  
 
na § 3613 – nebytové hospodářství 
Upravený rozpočet je ve výši 130 tis. Kč a vykazuje čerpání na 30,48%, což představuje 
částku ve výši 40 tis. Kč. 
Z položky ostatní neinvestiční výdaje byla čerpána částka ve výši 39 tis. Kč a jsou z ní 
hrazeny přeplatky z vyúčtování služeb nájemníkům nebytových prostor.  
 
na § 3632 – pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 20 tis. Kč a vykazuje čerpání na 31,97%, což představuje částku 
ve výši 6 tis. Kč. 
 
na § 3635 - územní plánování  
Upravený rozpočet je ve výši 150 tis. Kč. Z tohoto § nebylo čerpáno.  
 
na § 3639 – komunální služby a územní rozvoj 
Upravený rozpočet je ve výši 300 tis. Kč a vykazuje čerpání na 0,75%, což představuje částku 
ve výši 2 tis. Kč.       
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na § 6171 - činnost místní správy  
Upravený rozpočet je ve výši 3.525 tis. Kč a vykazuje čerpání na 49,46%, což představuje částku 
ve výši  1.743 tis. Kč. Z tohoto § se hradí  platební příkazy FÚ, výkupy pozemků, znalecké 
posudky, vyhotovení geometrických plánů, prohlášení vlastníka při prodeji bytových jednotek aj. 
Z položky nájemné (170 tis. Kč)  je hrazen pronájem za pozemky pod budovami Mob Slezská 
Ostrava, které jsou na pozemcích cizích vlastníků.  Jedná se o pozemky:  č.114/2 v k.ú. 
Muglinov, 115/1, 115/2 v k.ú. Antošovice, 4969/2, 4969/4 v k.ú. Slezská Ostrava. Z položky 
pozemky bylo vyčerpáno  23 tis. Kč, jedná se o výkup pozemku v k. ú. Heřmanice, pozemek 
č.385/14, částka: 20 500,- Kč, prodávající: p. Ivan Zach, Ostrava;  pozemek č. 513/2 v k. ú. 
Muglinov, částka:  2 800,- Kč,  prodávající:  Keytex s. r. o., Ostrava. U ostatních projednávaných 
výkupů v roce 2009 nedošlo k dohodě o kupní ceně. Jednání budou pokračovat v roce 2010. 

 

 

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů 
 
Upravený rozpočet je ve výši  37.992 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 98,03%, což představuje 
částku ve výši 37.244 tis. Kč. Původně schválený rozpočet byl během roku  navýšen celkem     
o částku ve výši 11.642 tis. Kč (údržba veřejné zeleně, údržba ÚH, opravy komunikací              
a chodníků a čekáren), z toho o částku 275 tis. Kč od Nadace OKD na realizaci projektu 
Společné hornické hroby na hřbitově ve Slezské Ostravě, a o částku ve výši 2.514 tis. Kč jako 
dar společnosti OZO Ostrava na opravy a zřízení kontejnerových stání. 
 
 
na § 2212 - silnice     
Upravený rozpočet je ve výši 12.150 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,35%, což představuje 
částku ve výši 11.949 tis. Kč.  
 
Nákup služeb – komunikace (6.191 tis. Kč): 
Výdaje na zimní údržbu místních komunikací činily 4.379 tis. Kč. Průběh zimního období byl 
standardní a finanční prostředky stačily pokrýt náklady na údržbu. Čištění místních 
komunikací i kanálů po zimním období od inertního posypu probíhal průběžně. Vynaložená 
částka ve výši 1.804 tis. Kč představuje čerpání rozpočtu 95,95  %, z toho na strojní čištění 
byla použita částka ve výši 1.534 tis. Kč a na čištění kanalizací bylo čerpáno 264 tis. Kč. Dále 
bylo použito cca 6 tis. Kč na vytýčení sítí a likvidaci autovraku a na zpracování PD 
dopravního značení na  ul. Sprašové a Petřvaldské – 8 tis. Kč.   
 
Opravy a udržování – komunikace (5.702 tis. Kč): 
Během roku byly doplněny kanálové poklopy v nákladu 467 tis. Kč. Opravy, výměna                        
a údržba dopravního značení včetně vodorovného byly provedeny ve výši 581 tis. Kč, za 
opravy výtluků na komunikacích bylo vynaloženo 2.580 tis. Kč a do souvislejších oprav 
komunikací (pokládka živice, zpevnění recyklátem, vysypání struskou) 1.376 tis. Kč. Městský 
obvod obdržel z rozpočtu  SMO  finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na opravy kanalizací 
na ul. Kubínova, Pláničkova, Plechanovova a Keramická. Z těchto prostředků bylo vyčerpáno 
698 tis. Kč. 
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podrobnější rozpis oprav místních komunikací (výtluky) a kanalizací:  
- opravy kanalizací, doplňování kanálových poklopů:     
nákladem 70 tis. Kč byly odstraněny havárie kanalizací na ul. Žebrákova (32 tis. Kč)                       
a ul. Dobrovolského (38 tis. Kč). Ostatní prostředky (397 tis. Kč) byly použity na doplňování 
odcizených nebo poškozených kanálových poklopů v obvodu. 
- opravy dopravního značení: 
instalace závor na ul. Přibylova, ul. Frýdecká a ul. Barutova k zamezení vjezdu vozidlům         
a následné tvorbě nepovolených skládek byla provedena ve výši 48 tis. Kč. Ostatní finanční 
prostředky (533 tis. Kč) byly použity na obnovu vodorovného dopravního značení, výměnu, 
novou instalaci nebo doplnění dopravních značek v celém obvodu Slezská Ostrava  
- opravy výtluků a komunikací:  
výtluky - ul. Okrajní, Nad Ostravicí, Marešova,  Helákova, Bernátkova, Bukovanského, 
Dudova, Velkostranní, Vdovská, Vančurova, V Korunce, Klidná, Sodná, Okrajní, 
Mojžíškové, U Kapličky, Výdušná, Lamař, Podsedliště, Přibylova, Bártova, Jeseninova, 
Pekařská, Keramická, Riegrova, Stará cesta, Na Liščině, 8. března, Chrustova, Obrovského, 
Stromovka, Klímkova, Josefská, Michalská, Matuškova, Zvěřinská, Příjezdná, Záblatská, 
Topolová, Šachetní, Štěpaňákova, Bořivojova, Lassallova, Keramická, Olbrachtova, 
Římanova, Orlovská, Seidlerovo nábřeží, nám. J. Gagarina, Dobrovolského, Vilová, Vlčkova, 
Olbrachtova ( celkem 2.580 tis. Kč), 
ostatní finanční prostředky (1.376 tis. Kč) byly použity na opravy komunikací, z toho větší 
opravy byly provedeny na ul. Dostálova (110 tis.), ul. Výdušná (232 tis.), ul. Dobrovolského 
(472 tis. Kč), ul. Osadní a Římanova (73 tis. Kč); menší opravy byly provedeny na ul. U Staré 
elektrárny (57 tis.), ul. Na Vizině (49 tis. Kč), ul. Listopadová (39 tis.), ul. Koněvova (43 tis.),  
ul. Hormistrů (30 tis.), ul. Ciorova (25 tis.), Na Úbočí + Hřivnáčova (24 tis.), garáže ul. Polní 
osada (20 tis.), ul. U Nové šachty a sjezd na ul. Na Baranovci (17 tis.), ul. Na Tabulkách     
(44 tis. Kč), ul. Kaniokova (37 tis. Kč), zpevněná plocha na ul. Plechanovova x Lassallova 
(27 tis. Kč), ul. Křížkovského (47 tis. Kč), ul. Sapíkova (21 tis. Kč), ul. Žalmanova (9 tis. Kč). 
Investiční prostředky byly použity na zpracování dokumentace na akci "Nasvětlení přechodu 
pro chodce na ul. Heřmanická, Slezská Ostrava" ve výši 23 tis. Kč a zpracování projektové 
dokumentace „Přechod na ul. Slívova, Slezská Ostrava“ za 33 tis. Kč. 
 
 
na § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací  
Upravený rozpočet je ve výši 9.079 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,07%, což představuje 
částku ve výši 8.722 tis. Kč.  
 
Nákup služeb – chodníky (4.284 tis. Kč): 
Výdaje na zimní čištění chodníků, schodišť a parkovišť za rok činily 3.745 tis. Kč.  
Čištění chodníků po zimě bylo provedeno dodavatelskou firmou v objemu 409 tis. Kč . Byly 
čištěny především exponované chodníky - ul. Frýdecká, Antošovická, Hladnovská (nová 
část), Muglinovská, Bohumínská, Heřmanická, Těšínská, Vratimovská, Holvekova,  
Škrobálkova. Z toho rajonové čištění sídlišť Muglinov a Kamenec si vyžádalo náklady ve 
výši 113 tis. Kč. Menší chodníky byly čištěny a škarpírkovány dělníky čištění města 
operativně. 
V rámci oprav a rozšíření kontejnerových stání na separovaný odpad bylo provedeno 
odstranění nevyhovujících kontejnerových přístřešků na ul. Michálkovické (80 tis. Kč),  za  
50 tis. Kč byl zpracován projekt na opravu schodiště vedle budovy úřadu na nám. J. Gagarina. 
 
Opravy a udržování - chodníky, zastávky MHD, čekárny (4.438 tis. Kč): 
Téměř polovinu rozpočtu tvořil dar společnosti OZO Ostrava ve výši 2.514 tis. Kč – na 
opravy a zřízení kontejnerových stání převážně na separovaný odpad. Tyto práce byly 
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realizovány na vytipovaných místech celého obvodu. Aby byla kontejnerová stání všechna 
realiována, odbor dokryl tento dar z vlastních prostředků částkou 118 tis. Kč.  
Městský obvod obdržel z rozpočtu SMO finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč, a to na 
opravu povrchu cyklistické stezky na ul. Na Úbočí. Tato byla opravena v celé své délce – 
obvod poskytl k dotaci další finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč. 
Nejexponovanější čekárny MHD v obvodu byly pravidelně udržovány - odstraňování graffitti 
- v celkovém objemu 157 tis. Kč; jedná se především o zastávky Důl Petr Bezruč, Kamenec, 
Mexiko, Vysoká škola podnikání, Ústřední hřbitov, Kostel, Chrustova, Koněvova, Sídliště 
Muglinov, Gymnázium Hladnov. Nákladem 289 tis. Kč byly opraveny čekárny MHD, a to 
především čekárny Holvekova, Stará cesta, Betonářská, Lávka, Košická (66 tis. Kč). Větší 
opravy čekáren byly provedeny na zastávce U Dvora (92 tis. Kč), zastávce Frýdecká            
(39 tis. Kč), zastávce Blatouchová (37 tis. Kč). Chodníky ve dvou zastávkách Kamenec       
(55 tis. Kč) byly opraveny souběžně s investiční akcí oprava chodníku ul. Bohumínská (oblast 
Kamenec). Během roku byly prováděny drobnější opravy havárií na chodnících, a to: chodník 
ul. Kubínova (13 tis. Kč), chodník ul. Vančurova (10 tis.), chodník ul. Dědičná (6 tis. Kč), 
výtluk v chodníku ul. Michálkovická (28 tis. Kč), kaverna v chodníku ul. Koněvova                 
(18 tis. Kč), předláždění chodníku ul. Chittussiho (20 tis. Kč), předláždění a vyspravení obrub 
chodníku ul. Kliková a Na Vizině (29 tis. Kč), větší opravu si vyžádala část chodníku                    
ul. Těšínská (61 tis. Kč). Ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi, a.s. byla v rámci 
zklidnění oblasti sídliště Muglinov zřízena na chodnících ul. Hladnovské v blízkosti zastávek 
Sídliště Muglinov reliéfní dlažba (42 tis. Kč). 
Dále bylo opraveno oplocení hřiště na ul. Želazného (18 tis. Kč), instalovány sloupky              
s řetízkem na ul. Keltičkova (10 tis. Kč), drobně vyspravena schodiště – ul. Vrbická, 
Koněvova, U Staré elektrárny (18 tis. Kč), opraveno zábradlí na rampě mezi ul. Frýdecká              
a Rudná (36 tis. Kč) a instalována závora k zamezení tvoření nepovolených skládek               
(19 tis. Kč). 
 
na § 2333 – opravy drobných vodních toků          
Upravený rozpočet je ve výši 100 tis. Kč. Z tohoto § nebylo čerpáno. V roce 2009 čištění 
drobných vodních toků nebylo nutno provádět dodavatelskou firmou. Tyto práce jsou 
průběžně zabezpečovány dělníky čištění města.  
 
na § 3322 – zachování a obnova kulturních památek 
Upravený rozpočet je ve výši 5 tis. Kč a vykazuje čerpání na 50%, což představuje částku ve 
výši 2,5 tis. Kč. Byla zpracována projektová dokumentace na opravu památníku na                    
ul. Na Jánské, aby bylo možno v roce 2010 žádat o dotaci. 
 
na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního             
a historického  povědomí 
Upravený rozpočet je ve výši 60 tis. Kč. Z tohoto § nebylo čerpáno. 
 
na § 3632 - pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 7.047 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,49%, což představuje 
částku ve výši 6.940 tis. Kč. V roce 2009 jsme z rozpočtu města Ostravy obdrželi neinvestiční 
dotaci na údržbu hřbitova a hrobová místa ve výši 4.660 tis. Kč,  část této dotace ve výši  
3.400 tis. Kč byla vyčerpána na odboru TSKZaH a část ve výši 1.260 tis. Kč na odboru TSB. 
Náklady na běžnou údržbu zeleně na všech 6 hřbitovech – ořezy stromů a keřů, jarní              
a podzimní hrabání, kosení ploch zeleně představují částku 4.346 tis. Kč, z toho do jarního                
a podzimního hrabání a kosení na všech hřbitovech bylo investováno 3.277 tis. Kč,  na kácení 
bylo použito 695 tis. Kč, terénní úpravy, likvidace vosích hnízd a odvoz odpadků ze všech 
hřbitovů představovalo částku 348 tis. Kč; zpracování projektové dokumentace na opravu 
vodovodu na hřbitově v Heřmanicích 26 tis. Kč. Výkopy hrobů si vyžádaly výdaje 460 tis. Kč 
a pohřby osob bez pozůstalých výdaje ve výši 61 tis. Kč.  
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Do oprav na hřbitovech bylo investováno 1.803 tis. Kč. Jedná se především o rozsáhlejší 
opravu chodníku na hřbitově v Kunčičkách – 509 tis. Kč, opraveno pletivo plotu - 5 tis. Kč       
a šachtice kašny – 16 tis. Kč; dále byl na tomtéž hřbitově demontován kříž z důvodu jeho 
havarijního stavu – 20 tis. Kč a opraven pomník po pádu větví stromu – 5 tis. Kč. Na hřbitově 
v Koblově byla opravena část chodníku ve výši 365 tis. Kč a část oplocení za 278 tis. Kč. Na 
hřbitově v Muglinově byla provedena drobná oprava kašny ve výši 4 tis. Kč. Větší akcí na 
ústředním hřbitově byla oprava odvodnění – 117 tis. Kč a oprava chodníku ve skupině 73 – 
85 tis. Kč. Rovněž byly provedeny menší opravy velkosmetníku na hřbitovní odpad -             
24 tis. Kč a chodníčků včetně propustku ve výši 76 tis. Kč. Na ústředním hřbitově byl taktéž 
opraven chodník za téměř 246 tis. Kč. Na všech hřbitovech byly provedeny drobné opravy 
vodovodních stojanů a šachtic po zimním období, posléze jejich „zazimování“ - 26 tis. Kč      
a vjezdové závory do areálu – 5 tis. Kč a instalovány lavičky v hodnotě 22 tis. Kč.   
V roce 2009 byly provedeny opravy tří poškozených hornických hrobů umístěných na 
ústředním hřbitově za 270 tis. Kč, na které byl městskému obvodu poskytnut příspěvek od  
Nadace OKD ve výši 275 tis. Kč. 
  
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 9.700 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,16%, což představuje 
částku ve výši 9.619 tis. Kč.   
Na údržbu zeleně, tj. hrabání, kosení, kácení a ořezy stromů i keřů, včetně likvidace travní           
a dřevní hmoty, bylo vynaloženo za tento rok celkem  8.005  tis. Kč, z toho na kácení, ořezy   
a likvidaci dřevní hmoty částka ve výši 1.436 tis. Kč, jarní i podzimní hrabání představovalo 
částku ve výši 1.699 tis. Kč a kosení celého obvodu částku ve výši 4.670 tis. Kč,  terénní         
a jednorázové úpravy pozemků částku ve výši 117 tis. Kč. Odbor zabezpečil prostřednictvím 
specializovaných firem zpracování sadových návrhů lokalit pro náhradní výsadbu za              
83 tis. Kč. 
Na úseku vzhledu obce byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 1.132 tis. Kč, z toho za 
odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů a likvidaci psích exkrementů částka ve výši 
934 tis. Kč; likvidace nepovolených skládek (ul. Barutova, Zárubecká, Bohumínská, okolí 
zámečku v Kunčicích) částka ve výši 104 tis. Kč. Na ruční čištění zastávek v obvodu bylo 
vynaloženo 61 tis. Kč a na postřik nebezpečných plevelů (křídlatka a bolševník) 33 tis. Kč.  
Na opravy byla použita částka ve výši 415 tis. Kč, a to především na výrobu a instalaci 
odpadkových košů. Vzhledem k tomu, že jsou odpadkové koše neustále odcizovány nebo 
ničeny, bylo nutno vynaložit poměrně vysokou částku na jejich opětovné doplnění -             
269 tis. Kč. Byla  zabezpečena rovněž oprava i zhotovení nových košů na psí exkrementy 
(většina byla rezavých nebo také poničena vandaly) za téměř 81 tis. Kč.  
 
 Dále byly pořízeno 11 parkových laviček v hodnotě 44 tis. Kč, které byly ihned umístěny 
především na nábřeží kolem Ostravice a do parků (F. Koláře a Golíkův). Ostatní finanční 
prostředky byly vynaloženy na opravu velkoobjemového kontejneru, výrobu cedulek "Zákaz 
skládky", odinstalování vánoční výzdoby před Slezskoostravskou radnicí - 17 tis. Kč                      
a odstranění starého oplocení – 4 tis. Kč.     
Investiční prostředky byly vynaloženy na terénní úpravy v MŠ Slívova - 67 tis. Kč.  
 
 
na § 3769 – ostatní správa v ochraně životního prostředí 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,98%, což představuje částku 
ve výši 10 tis. Kč. 
V roce 2009 byla zabezpečena likvidace potkanů ve výši 8 tis. Kč a dále byly vynaloženy 
prostředky na zpracování výluhů ze shrabků a smetků (doklad nutný k uložení odpadu na 
skládku) - 3 tis. Kč. 
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Významnou měrou se na zabezpečení čistoty obvodu podílí dělníci čištění města, kteří 
pracovali ve skupinách. 
I. skupinu tvoří skupina stálých dělníků (přijatých již v dřívější době), II. skupinu dělníci, 
přijatí v rámci programu Evropské unie "Návrat do práce" se sídlem na ul. Kubínova              
v Heřmanicích, a pak dvě skupiny dělníků, kteří byli přijati ve spolupráci s úřadem práce                
a sídlí na ul. Kubínova a ul. Škrobálkova. Zaměstnanci provádějí úklidy nepovolených 
skládek, úklidy veřejných prostranství a zastávek od odpadků, v zimním období úklid sněhu a 
ledu z chodníků, po zimním období zametání převážně chodníků od posypu, škarpírky 
chodníků, menší kosení ploch veřejné zeleně, čištění struh, propustků a potoků, úklidové 
práce nebytových prostor, drobné opravy mobiliáře v obvodu, apod.  
Na hřbitovech se podílejí dělníci čištění města také na kosení a úklidu opuštěných hrobů, 
úklidu a škarpírce chodníčků mezi hroby, menších ořezech keřů. Další významnou pomocí při 
zlepšování vzhledu obce je zaměstnávání občanů v rámci veřejné služby, kterou zdejší odbor 
zabezpečuje od ledna roku 2009. Tito občané jsou taktéž rozděleni na dvě skupiny -                
I. skupina se zaměřuje především na úklid skládek a vyklízení sklepů domů na ul. Riegrova, 
Na Liščině, Šenovské a Zárubku,  II. skupina provádí úklid na hřbitovech. 
Výkon práce všech výše uvedených značně přispívá ke zlepšování vzhledu obce a šetří 
finanční prostředky odboru, které mohou být investovány do oprav zabezpečovaných 
dodavatelskými firmami. 
 
 

Odbor sociálních věcí 
 
Upravený rozpočet je ve výši 38.750 tis. Kč a vykazuje čerpání na 91,43%, což představuje 
částku ve výši 35.429 tis. Kč.  
 
§ 4171 – příspěvek na živobytí 
Upravený rozpočet je ve výši 28.170 tis. Kč a vykazuje čerpání na 95,00 %, což představuje 
částku ve výši 26.760 tis. Kč. 
Příspěvek na živobytí je vyplácen osobám v hmotné nouzi podle § 21 zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. 
 
§ 4172 – doplatek na bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 7.100 tis. Kč a vykazuje čerpání na 85,52 %, což představuje 
částku ve výši 6.072 tis. Kč. 
Doplatek na bydlení je vyplácen na náklady spojené s užíváním bytu podle § 33 zákona         
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
 
§ 4173 – mimořádná okamžitá pomoc 
Upravený rozpočet je ve výši  2.700 tis. Kč a vykazuje čerpání na 75,24 %, což představuje 
částku ve výši 2.031 tis. Kč. 
Tento příspěvek  je vyplácen k úhradě nezbytného jednorázového výdaje nebo na úhradu 
nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby  podle  
§ 36 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
 
§ 4182 – příspěvek na zvláštní pomůcky 
Upravený rozpočet je ve výši  15 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 64,00%, což představuje 
částku ve výši 10 tis. Kč.  
Tento příspěvek je sociální dávkou nenárokovou. Nesleduje se výše příjmu žadatele, pouze 
zdravotní  stav a trvalá potřeba   používání zvláštní pomůcky. Je vyplácen dle § 46, vyhlášky 
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. 
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§ 4183 – příspěvek na úpravu a provoz  bezbariérového  bytu 
Upravený rozpočet je ve výši  15 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 80 %, což představuje částku 
ve výši 12 tis. Kč. V našem obvodě se jedná pouze o tři  občany. Dávka činí 400,- Kč /měs. 
na byt a 200,- Kč /měs. na garáž. 
 
§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
Upravený rozpočet je ve výši  35 tis. Kč a vykazuje čerpání na 33,41 %, což představuje 
částku ve výši 12 tis. Kč. Částka byla vyčleněna pro účely návštěv odboru sociálních věcí  
v dětských domovech. Jedná se o  nezletilé děti z našeho obvodu, které jsou v předmětných 
zařízeních dočasně umístěny  (viz zákon o rodině). 
 
 § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba podpora samost. bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši  44 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 53,32 %, což představuje 
částku ve výši 23 tis. Kč.  
Na tomto paragrafu je evidována  převážně zájmová činnost v oblasti péče o staré a zdravotně 
postižené občany v Klubech důchodců. Aktivity jsou rozličné podle zájmu jednotlivých 
občanů - šachy, kulečník, ruční práce s výstavkami aj.  
 
§ 6171 – činnost místní správy 
Upravený rozpočet je ve výši  650 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 75,08 %, což představuje 
částku ve výši 488 tis. Kč. Z tohoto § je hrazeno poštovné, převážně jsou to poplatky poště za 
poštovní poukázky typu B, kterými jsou vyplaceny všechny dávky. 
 
 

Odbor vnit řních věcí 
 
Upravený rozpočet je ve výši 80.502 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,90%, což představuje 
částku ve výši 78.810 tis. Kč.  
 
na § 1014 – ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vet. péče 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání 99,09%, což představuje částku            
ve výši 11 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu           10 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
na § 3315 – činnosti muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 658 tis. Kč a vykazuje čerpání 97,70%, což představuje částku                     
ve výši 643 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru      270 tis. Kč 
ostatní osobní výdaje         202 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.    109 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        40 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené           8 tis. Kč  
(SF – příspěvek na odívání)       
náhrady mezd v době nemoci                       1 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        12 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci)             
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na § 3319 – ostatní záležitosti kultury 
Upravený rozpočet je ve výši 130 tis. Kč a vykazuje čerpání 98,04%, což představuje částku                     
ve výši 127 tis. Kč. 
 
ostatní osobní výdaje            13 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění                     9 tis. Kč 
dary obyvatelstvu         105 tis. Kč  
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
na § 3330 – činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 
Upravený rozpočet je ve výši 17 tis. Kč a vykazuje čerpání 96,18%, což představuje částku                       
ve výši 16 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          15 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
na § 3392 – zájmová činnost v kultuře 
Upravený rozpočet je ve výši 276 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,42%, což představuje 
částku  ve výši 258 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru      179 tis. Kč 
(domovník-správce kulturního domu)  
ostatní osobní výdaje             5 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti      41 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        16 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené           5 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        12 tis. Kč 
(SF- příspěvek na rekreaci)    
 
na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků 
Upravený rozpočet je ve výši 101 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,29%, což představuje 
částku  ve výši 95 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč  
knihy, učební pomůcky a tisk        23 tis. Kč 
(tiskopisy pro potřeby matriky 
 – pozvánky na vítání občánků, setkání s jubilanty) 
nákup materiálu jinde nezařazený        29 tis. Kč 
(vypichované misky pro svatební obřady,  
keramika – setkání s jubilanty) 
pohoštění           10 tis. Kč 
(např. občerstvení – setkání s jubilanty) 
věcné dary           22 tis. Kč  
(dárkové balíčky pro potřeby matriky-jubilanti) 
dary obyvatelstvu          10 tis. Kč  
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
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na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání 92,58%, což představuje částku                 
ve výši 10 tis. Kč. 
 
ostatní osobní výdaje             8 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.        2 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
 
 
na § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost 
Upravený rozpočet je ve výši 6 tis. Kč a vykazuje čerpání 90,83%, což představuje částku ve 
výši 5 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      0,5 tis. Kč 
dary obyvatelstvu            5 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 3421 – využití volného času dětí a mládeže 
Upravený rozpočet je ve výši 40 tis. Kč a vykazuje čerpání 81,75%, což představuje částku  
ve výši 33 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         3 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          30 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 
Upravený rozpočet je ve výši 16 tis. Kč a vykazuje čerpání 55,15%, což představuje částku            
ve výši 9 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč 
věcné dary             3 tis. Kč 
dary obyvatelstvu            5 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 3612 – bytové hospodářství 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání 99,09%, což představuje částku  
ve výši 11 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          10 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
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na § 3632 – pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 3.255 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,18%, což představuje 
částku  ve výši 3.228 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru              2.257 tis. Kč 
(oddělení hřbitovní správy)  
ostatní osobní výdaje           72 tis. Kč   
povinné po. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.    526 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      204 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání            5 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené         29 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
náhrady mezd v době nemoci          12 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      125 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci) 
 
 
na § 3719 – ostatní činnosti k ochraně ovzduší 
Upravený rozpočet je ve výši 17 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,18%, což představuje částku 
ve výši 16 tis. Kč.  
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          15 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 5.645 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,52%, což představuje 
částku  ve výši 5.449 tis. Kč. Část finančních prostředků jsme obdrželi od Úřadu práce, a to 
na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací           
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru               3.960 tis. Kč 
(dělníci čištění města)  
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.    874 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      357 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené           2 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
náhrady mezd v době nemoci          23 tis. Kč 
dary obyvatelstvu             5 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                              227 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci) 
 
 
na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  
Upravený rozpočet je ve výši 3.671 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,33%, což představuje 
částku  ve výši 3.610 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsme obdrželi z VPS SR na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí. 
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platy zaměstnanců v pracovním poměru   2.673 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti    643 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      241 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání          43 tis. Kč 
náhrady mezd v době nemoci          10 tis. Kč  
 
 
na § 4344 – sociální rehabilitace 
Upravený rozpočet je ve výši 400 tis. Kč a vykazuje čerpání 81,82%, což představuje částku                
ve výši 327 tis. Kč. Na realizaci projektu „Podpora terénních služeb Slezská Ostrava“ v rámci 
programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“ jsme obdrželi ze 
státního rozpočtu částku ve výši 400 tis. Kč.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru      244 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti      61 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        22 tis. Kč 
 
 
na § 4349 – ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání 99,09 %, což představuje částku 
ve výši 11 tis. Kč.  
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          10 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 4351 – osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 6.913 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,54%, což představuje 
částku  ve výši 6.535 tis. Kč. V roce 2009 jsme obdrželi neinvestiční transfer ze státního 
rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb na  
realizaci projektu „Pečovatelská služba“ ve výši 250 tis. Kč.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru              4.692 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti  1.099 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      422 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání          16 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené         16 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
náhrady mezd v době nemoci          31 tis. Kč  
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      260 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci)  
 
 
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
Upravený rozpočet je ve výši 800 tis. Kč a vykazuje čerpání 100,00%, což představuje částku 
800 tis. Kč. V roce 2009 jsme obdrželi neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
poskytovatelům sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb na  realizaci 
projektu „Odlehčovací pobytová služba“ ve výši 800 tis. Kč.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru       598 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab a přísp. na st. pol. zaměstnan   148 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění       54 tis. Kč 
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na § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání 99,09%, což představuje částku                  
ve výši 11 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          10 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 5399 – ostatní záležitosti  bezpečnosti a veřejného pořádku   
Upravený rozpočet je ve výši 28 tis. Kč a vykazuje čerpání 97,32%, což představuje částku                  
ve výši 27 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         2 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          25 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 5512 – požární ochrana  - dobrovolná část 
Upravený rozpočet je ve výši 32 tis. Kč a vykazuje čerpání 85,16%, což představuje částku                  
ve výši 27 tis. Kč. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         2 tis. Kč 
dary obyvatelstvu          25 tis. Kč 
(poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám) 
 
 
na § 6112 – zastupitelstva obcí 
Upravený rozpočet je ve výši 6.054 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,66%, což představuje 
částku  ve výši 5.912 tis. Kč.   
 
ostatní platy            52 tis. Kč 
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů              4.550 tis. Kč 
(uvolnění i neuvolnění zastupitelé) 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.    584 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      422 tis. Kč 
ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem       18 tis. Kč  
služby školení a vzdělávání          13 tis. Kč  
nákup ostatních služeb          32 tis. Kč  
pohoštění            35 tis. Kč 
(pohoštění - schůze rady, zasedání zastupitelstva)    
účastnické poplatky za konference           2 tis. Kč 
ostatní nákupy j.n.         103 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání)    
věcné dary              7 tis. Kč 
(dárkové předměty) 
náhrady mezd v době nemoci            9 tis. Kč 
ostatní náhrady placené obyvatelstvu        41 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        42 tis. Kč 
(SF - pracovní + životní výročí, příspěvek na rekreaci,  
penzijní připojištění, životní pojištění) 
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na § 6114 – volby do Parlamentu ČR 
Výdaje za neuskutečněné volby do Parlamentu ČR. 
 
ostatní osobní výdaje           11 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.         3 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
 
 
na § 6117 – volby do Evropského Parlamentu 
Upravený rozpočet je ve výši 800 tis. Kč a vykazuje čerpání na 83,11%, což představuje 
částku ve výši 665 tis. Kč. Zahrnuje výdaje za volby do Evropského Parlamentu konaných ve 
dnech 5. – 6.6.2009. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým městskému obvodu 
poskytla zálohu na běžné výdaje ve výši 450 tis. Kč, částka ve výši 350 tis. Kč pak byla 
dokryta z rezervy vlastních prostředků. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru        33 tis. Kč 
ostatní osobní výdaje         330 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanců      20 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        30 tis. Kč 
nákup materiálu jinde nezařazeného         17 tis. Kč 
(kancelářské potřeby) 
pohonné hmoty a maziva            3 tis. Kč 
služby pošt            57 tis. Kč 
(podání hlasovacích lístků) 
nájemné          131 tis. Kč 
(nájem nebytových prostor, nájem PC) 
nákup ostatních služeb          21 tis. Kč 
(použití místnosti a dodávka služeb) 
pohoštění                                                                                    23 tis. Kč 
(stravenky) 
 
 
na § 6171 – činnost místní správy 
Upravený rozpočet je ve výši 48.263 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,92%, což představuje 
částku ve výši 47.743 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru            32.018 tis. Kč 
(činnost místní správy) 
ostatní platy            15 tis. Kč 
ostatní osobní výdaje         512 tis. Kč  
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.       8.594 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění              3.160 tis. Kč 
povinné pojistné na úrazové pojištění           206 tis. Kč 
ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem         3 tis. Kč 
služby pošt                         2 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání        587 tis. Kč 
nákup ostatních služeb 
(vstupní prohlídky, preventivní prohlídky, očkování)       34 tis. Kč 
pohoštění           106 tis. Kč 
účastnické poplatky za konference            2 tis. Kč  
ostatní nákupy jinde nezařazené        708 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
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věcné dary            56 tis. Kč 
(gratulační kytice, drobné dárkové předměty) 
náhrady mezd v době nemoci          93 tis. Kč   
dary obyvatelstvu             5 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   1.643 tis. Kč 
(SF – pracovní + životní výročí, příspěvek na rekreaci, 
penzijní připojištění, životní pojištění)  

 

Odbor školství a kultury  
 
Upravený rozpočet je ve výši 19.379 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,98%, což představuje 
částku ve výši 18.988 tis. Kč.  
 
na § 3111 - předškolní zařízení  
Upravený rozpočet je ve výši 7.657 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,90%, což představuje 
částku ve výši 7.650 tis. Kč.  
Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací – mateřských 
škol, z nichž 4 mají rovněž odloučená pracoviště, v jedné mateřské škole je jídelna,                       
v ostatních jídelny – výdejny. Neinvestiční příspěvky jsou čerpány na provoz – energie, 
opravy, udržování a jiné služby, nákup materiálu a drobného majetku, rozvoz stravy, provoz 
jídelny (stravování pro děti). Hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací je uvedeno 
v tabulce č. 3. 
neinvestiční příspěvek – městský obvod    5.550 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava       707 tis. Kč       
odpisy dlouhodobého majetku                1.393tis. Kč 
(neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku je rozhodnutím zřizovatele vrácen 
zpět do jeho rozpočtu). 
 
 
na § 3113 - základní školy  
Upravený rozpočet je ve výši 10.114 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,35%, což představuje 
částku ve výši 10.048 tis. Kč.  
Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací základních škol, 
ve dvou základních školách jsou jídelny, v ostatních jídelny – výdejny. Neinvestiční 
příspěvky jsou čerpány na provoz – energie, opravy, udržování a jiné služby, nákup materiálu 
a drobného majetku, provoz jídelen (stravování pro žáky). Hospodaření jednotlivých 
příspěvkových organizací je uvedeno v tabulce č. 3. 
 
neinvestiční příspěvek – městský obvod     6.289 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava                1.282 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava - plavecký výcvik      164 tis. Kč 
odpisy dlouhodobého majetku      2.263 tis. Kč 
(neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku je rozhodnutím zřizovatele vrácen 
zpět do jeho rozpočtu). 
nákup ostatních služeb             44 tis. Kč 
(dějepisná soutěž, výlet pro odměněné žáky, PD modernizace výuky v ZŠ) 
pohoštění – oběd odměněných dětí na výletě           5 tis. Kč 
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na § 3315 – činnost muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 350 tis. Kč a vykazuje čerpání na 46,96%, což představuje 
částku ve výši 164 tis. Kč. Z tohoto § byly proplaceny výdaje spojené s realizací výstav ve 
Slezské galerii.  
V  roce 2009 byly realizovány následující výstavy: 
Folklorní motivy ve fotografii, Pavel Popelka, doprovodná výstava Tupeská keramika, 
Kamčatka – země vulkánů a šamanů, Pavel Hubenka, 
Picasso nebo Slavíček? (výstava prací žáků ZUŠ E. Runda), 
Romové ze Vsetína, Jiří Doležel, 
Labyrint srdce i světa, Milivoj Husák. 
Krásná Barbora – odvážná Božena, k této výstavě byl uspořádán doprovodný koncert naše 
paní Božena Němcová 
Pozvání do krajiny, fotografie Jiřího Kráčalíka 
Škola architektury v Ostravě – práce studentů VŠB 
 
knihy, učební pomůcky, tisk              28 tis. Kč 
(tisky pozvánek, plakátů a jiných propagačních materiálů) 
nákup ostatních služeb                   121 tis. Kč 
(nájem a dovoz výstavních exponátů, jejich instalace, program na vernisážích apod.) 
pohoštění (pohoštění na vernisážích)             12 tis. Kč 
poskytnuté neinvestiční příspěvky               4 tis. Kč 
(poplatky OSA za hudební produkce v galerii) 
 
na § 3319 – ostatní záležitosti kultury 
Upravený rozpočet je ve výši 300 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,35%, což představuje 
částku ve výši 271 tis. Kč.  
Na „Cyklus komorních koncertů 2009“ jsme obdrželi dotaci ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu 
SMO, z těchto prostředků jsou hrazeny tisky propagačních materiálů, květinové dary, 
cestovné, ubytování umělců a poplatky OSA.  
V roce 2009 bylo uspořádáno celkem 10 komorních koncertů. Všechny se setkaly s velkým 
ohlasem, byly to následující koncerty: 
leden – Alena a Petr Čechovi, 
únor – Pražské kytarové kvarteto, 
březen – Večer hudby a uměleckého přednesu (M. Viková, J. Černohorský, A. Ondrišíková, 
L. Michel, L. Gospošová, P. Owczarek), 
duben – Koncert litevských umělců (I. Pečiürienë, V. Tetenskas, D. Sugintienë), 
květen – Smetanovo trio, 
červen – Heroldovo kvarteto, 
září – Jazzový klavír Emila Viklického a Borise Urbánka 
říjen – koncert v rámci Svatováclavského hudebního fesivalu  
listopad – Panova flétna a cimbál v proměnách staletí (Liselotte a Jan Rokytovi) 
prosinec – Barokní advent (Collegium marianum) 
 
Z důvodu velkého zájmu posluchačů a omezené kapacity obřadní síně, ve které se koncerty 
konají, bylo rozhodnuto o zavedení prodeje vstupenek na tyto koncerty. Mohlo tak rovněž 
dojít k větší propagaci např. ve Slezskoostravských novinách, a tím ke zpřístupnění koncertů 
širší veřejnosti. 
Byly natištěny pozvánky a plakáty na koncerty celkem ve výši 24 tis. Kč, nakoupeny květiny 
pro účinkující umělce za 7 tis. Kč. Za služby související s pořádáním koncertů – honoráře 
účinkujícím, cestovné, ubytování umělců, bylo vydáno celkem 234 tis. Kč, za poskytnuté 
neinvestiční příspěvky 6 tis. Kč (poplatky OSA). 
Celkové příjmy ze vstupného na koncerty činily 31.750,- Kč. 
na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  
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Upravený rozpočet je ve výši 952 tis. Kč a vykazuje čerpání na 89,85%, což představuje 
částku ve výši 855 tis. Kč. Z tohoto § se čerpají výdaje při různých kulturních akcích (např. 
akce Vítání Nového roku, akce Den Slezské, apod.).  
knihy, učební pomůcky, tisk                  26 tis. Kč 
(tisk propagačních materiálů na akci Den Slezské) 
nákup materiálu         44 tis. Kč 
(nákup věcných odměn pro děti na akci Den Slezské) 
nákup ostatních služeb                       687 tis. Kč 
(akce Vítání Nového roku 2009 a akce Den Slezské – pronájem velkoplošných stanů, 
ohňostroj, pronájem hradu, honoráře za vystoupení umělců, ozvučení, zastřešení, nájem 
atrakcí, opod.  
pohoštění          55 tis. Kč 
(pohoštění účinkujících a raut na akci Den Slezské) 
poplatky OSA          17 tis. Kč 
věcné dary (slosovatelné vstupenky)       26 tis. Kč 
 
Celkové příjmy ze vstupného na akci Den Slezské byly 34 tis. Kč a přijaté finanční dary na 
kulturní účely – na akci Den Slezské byly 220 tis. Kč. 
 
 

Odbor financí a rozpočtu 

Upravený rozpočet je ve výši  7.282 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 30,69%, což představuje 
částku ve výši 2.235 tis. Kč. Na položce rezervy byla částka ve výši 4.600 tis. Kč.   
 
dary a dotace obč. sdružením a nezisk. organizacím                   427 tis. Kč 
nákup ostatních služeb - stravenky                                     1.566 tis. Kč 
cestovné            51 tis. Kč 
nákup kolků                                                                            70 tis. Kč 
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady     120 tis. Kč 

 

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 a poskytování úvěrů z tohoto 
fondu. V roce 2009 byly poskytnuty z tohoto fondu dva úvěry, a to jeden na výměnu oken ve 
výši 200 tis. Kč a druhý na zateplení fasády rovněž ve výši 200 tis. Kč. Oba úvěry jsou řádně 
placeny.  K 31.12.2009 byl zůstatek fondu ve výši 1.645.420,07 Kč. 
 
 
Sociální fond je trvalým peněžním fondem městského obvodu Slezská Ostrava, zřízeným za 
účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců městského 
obvodu. V roce 2009 byla převedena na účet sociálního fondu částka ve výši 3.215 tis. Kč      
a tato částka byla čerpána v souladu s rozpočtem sociálního fondu a to na příspěvek na 
stravování uvolněných zastupitelů (32 tis. Kč), příspěvek na odívání (871 tis. Kč) , příspěvek 
na rekreaci (1.965 tis. Kč), příspěvek na životní a pracovní jubileum (45 tis. Kč) a příspěvek 
na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění (302 tis. Kč). K 31.12.2009 byl 
zůstatek fondu ve výši  939.713,60 Kč. Po finančním vypořádání sociálního fondu za rok 
2009 bude převedena částka ve výši 641.468,- Kč ze sociálního fondu na ZBÚ a zůstatek 
sociálního fondu bude 298.245,60 Kč. 
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C e l k o v é   v ý d a j e   k   31.12.2009 

jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na 93,84% a činí 331.989 tis.  Kč. 
 

 

 
3.   Z Á V Ě R 
 
 
 Jak vyplývá z předložené zprávy, je celkové hospodaření našeho městského obvodu za rok 
2009 velmi dobré. 
 
Celkový výsledek hospodaření za tento rok je ve výši  21.032 tis. Kč a zapojení přebytku do 
rozpočtu roku 2010 je navrhováno takto: 
 
do schváleného rozpočtu roku 2010 bylo již zapojeno 10.000 tis. Kč  
finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava   1.282 tis. Kč 
fond oprav a modernizace obytných domů                                          1.646 tis. Kč 
sociální fond      940 tis. Kč 
 

k  dalšímu  zapojení  do  rozpočtu  roku  2010  jednotlivým  odborům                          
7.132 tis. Kč 
 
- odbor investiční 1.200 tis. Kč 
- odbor TSKZaH 2.000 tis. Kč 
- odbor TSB 3.632 tis. Kč 
- odbor ŠaK                                300 tis. Kč 
 
 
Ve dnech 12. - 14.10.2009  bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu 
a ve dnech  6.4. – 8.4.2010 bylo provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření městského 
obvodu  za rok 2009 včetně údajů o plnění příjmů a výdajů městského obvodu                         
a hospodaření s majetkem a ověření údajů roční účetní závěrky auditorskou společností TOP 
AUDITING, spol. s r.o. včetně závěru, …… (bude doplněno přímo na zasedání 
zastupitelstva) 
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                                                                                                                       Tabulka č. 1 

Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava 
k 31.12.2009 

( v tis. Kč ) 
                                                                                                 k 31.12.2008 k 31.12.2009 

Pohledávky                                                                       38.405 39.027 

Pohledávky z obchodního styku                                                     28.152  20.441 

z toho: 

právně vymáhané nájemné                                                                 10.938 

pronájem a služby nebytové prostory                                                     876 

pronájem  pozemků                                                                                 679 

prodej pozemků                                                                                         21 

prodej ostatních nemovitostí                                                                       0 

pronájem a služby (KD,školy,jídelny)                                                    376 

pečovatelská služba, vrátky sociálních dávek,dlužné výživné             1.040 

přestupky                                                                                                 736 

sankce, poplatky   (Otakar Hubálek-OTA   5.761)                            13.001                    

poplatek ze psů                                                                                        154 

ostatní                                                                                                      331 

 

 9.965 

    209 

  1.045 

197 

 150 

  328 

  990 

  952 

 5.777 

124 

  704 

Daňové pohledávky                                                                                   0 0 

Jiné pohledávky                                                                                     152      0 

 
Pro srovnání uvádíme pohledávky:  
Rok  2003   18.763 tis. Kč  Rok  2006 43.107 tis. Kč 
Rok  2004 19.543 tis. Kč             Rok  2007       46.511 tis. Kč 
Rok  2005                               35.571 tis. Kč             Rok  2008       38.405 tis. Kč                                         
 
V roce 2009 celkové pohledávky ve výši 39.027 tis. Kč jsou tvořeny provozními zálohami 
(voda, plyn, elektr., teplo) ve výši 13.254 tis. Kč, ostatními pohledávkami – proúčtování 
služeb k nájmům ve výši 5.332 tis. Kč  a dále pohledávkami z obchodního styku ve výši 
20.441 tis. Kč. 
 
V tomto roce jsme odepsali na pohledávkách částku ve výši 8.449 tis. Kč. Jednalo se 
především  o částku ve výši 6.846 tis. Kč část pokuty za firmou OTA – Ing.Hubálek. Zůstává 
částka 5.761 tis. Kč, která je zajištěna a vymáhána soudně. 
Zbytek odepsaných pohledávek tvořily pohledávky z pronájmů pozemků, nebytových prostor, 
bytů a služeb, pokuty a pohledávky z odboru soc. věcí a to dlužné soc. dávky a výživně. 
 
Pohledávky z nájmů bytů jsou řádně zajištěny platebními příkazy, výkony rozhodnutí, 
dochází i k vystěhování neplatičů. Jsou však  u převážné většiny dlužníků nevymahatelné       
i když jsou řádně upomínány a vymáhány,  neboť se jedná o občany sociálně slabé, 
nepřizpůsobivé, nemajetné, nelze je již vystěhovat do horšího bytu. 
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Tabulka č. 2 
 

Závazky městského obvodu Slezská Ostrava 
k 31.12. 2009 

 
 ( v tis. Kč ) 

Dlouhodobé závazky   4.498 

půjčka z MO (školní jídelny) 

 

4.498 

 

Krátkodobé závazky   476 

závazky z obchodního styku (fa. spl. v r.2009) 

závazky z obchodního styku (fa. spl. v r.2010) 

   17  

  459  

 
 
 
 
 
Krátkodobé závazky ve výši  476 tis. Kč představují faktury dodavatelů za provedené práce       
v roce 2009, které však byly doručeny v posledních prosincových dnech roku 2009, takže 
musí být zaúčtovány ještě do tohoto roku. Většina z nich však je splatná až v roce 2010 – 
částka  459 tis. Kč.  
 
 
 
Dlouhodobé závazky  tvoří  návratná finanční výpomoc ze statutárního města Ostravy (MO) 
na „Stavební úpravy na dokončení výdejen jídel v MŠ Bohumínská a kuchyně s výdejnou                
v MŠ Komerční splatná do roku 2011. 
 
Z důvodů  těchto dlouhodobých závazků byl v roce 2009  tvořen   umořovací fond ve výši          
2.300 tis. Kč, který je každoročně, až do doby splácení, tvořen a naplňován částkou rovnající 
se ročnímu podílu splátek.  
Tyto peněžní prostředky z umořovacího fondu ve výši 2.300 tis. Kč byly v  roce  2009  
vráceny statutárnímu  městu  Ostrava. 
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1. Rozbor hospoda ření ZŠ a MŠ  rok 2009                                                        Tabulka č. 3 
tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Neinvestiční   z toho           v tom   Hospod. z toho     

Organizace příspěvek MOb kraj 

přísp. 
MMO, 
granty 

ostatní-
FKSP,inv. Výnosy Náklady čerpání kraj sp.energií ostatní výsledek HV provoz HV kraj 

výše rezervní ho 
fondu k 31.12. 

MŠ Bohumínská 
(302) 5 717 2 075 3 513 129 0 5 717                

hl.činnost          296 6 013 3 513 547 1 953 0 0 0 19 
vedl.činnost           0         0       

MŠ Jaklovecká 
(303) 4 654 854 3 664 136 0 4 654                

hl.činnost          143 4 729 3 664 449 616 68 90 0 524 

vedl.činnost           32 10   10 0 22       

MŠ Chalupova (309) 2 922 938 1 876 108 0 2 922                 

hl.činnost          72 2 992 1 876 199 917 2 7 0 218 
vedl.činnost           61 56   30 26 5       

MŠ Keramická (311) 1 906 359 1 418 129 0 1 906                

hl.činnost          107 2 013 1 418 111 484 0 0 0 40 
vedl.činnost                             

MŠ Chrustova (313) 5 182 646 4 345 191 0 5 182                

hl.činnost          97 5 278 4 345 307 626 1 1 0 71 
vedl.činnost                             

MŠ Požární (314) 2 328 449 1 811 68 0 2 328                

hl.činnost          97 2 402 1 811 114 477 23 23 0 71 
vedl.činnost                             

MŠ Nástupní (319) 1 389 355 1 000 34 0 1 389                

hl.činnost          30 1 419 1 000 79 340 0 0 0 257 
vedl.činnost                             

MŠ Frýdecká (321) 1 248 228 986 34 0 1 248                

hl.činnost          104 1 352 986 81 285 0 0 0 46 
vedl.činnost                             

MŠ Komerční (322) 4 051 1 038 2 945 68 0 4 051                

hl.činnost          1 062 5 113 2 945 442 1 726 0 0 0 125 
vedl.činnost          89 89   18 71 0       

celkem 29 397  6 942 21 558 897 0 31 587 31 466 21 558 2 387 7 521 121 121 0   
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  Neinvestiční   z toho           v tom   Hospod. z toho     

Organizace příspěvek MOb kraj 
přísp.MMO, 

granty 
ostatní-

FKSP,inv. Výnosy Náklady čerpání kraj sp.energií ostatní výsledek HV provoz HV kraj   
ZŠ Bohumínská 
(325) 16 515 2 518 13 368 629 0 16 515                

hl.činnost          2 165 18 974 13 368 1 699 3 907 -294 0 0 84 

vedl.činnost           3 281 2 987   418 2 569 294       

ZŠ Pěší (329) 10 659 1 712 8 484 463 0 10 659                

hl.činnost          205 10 980 8 484 894 1 602 -116 0 0 209 

vedl.činnost           171 55   26 29 116       

ZŠ Chrustova (330) 12 545 2 426 9 814 305 0 12 545                

hl.činnost          1 085 13 691 9 814 972 2 905 -61 0 0 42 

vedl.činnost           400 339   72 267 61       
ZŠ Škrobálkova 
(335) 11 041 1 897 8 866 278 0 11 041                

hl.činnost          79 11 153 8 866 936 1 351 -33 0 0 113 

vedl.činnost          57 24   15 9 33       

celkem 50 760  8 553 40 532 1 675 0 58 203 58 203 40 532 5 032 12 639 0 0 0   

Legenda:               
1-příspěvek zaslaný organizaci celkem              
2-příspěvek na provoz Mob. Slezská Ostrava             
3-příspěvek na mzdy, odvody a ONIV, granty MSK apod. (nezasíláno prostřednictvím MOb)          
4-účelová dotace MMO zasílána prostřednictvím Mob, granty MMO, příspěvek na plavání         
5-ostatní zaslané příspěvky, které nejsou součástí hospodářského výsledku (investiční příspěvky, posílení FKSP ap.)       
6-horní řádek: neinvestiční příspěvek na leden až prosinec            
   druhý řádek: ostatní výnosy hlavní činnost (příjmy z prodeje obědů hlavní činnost, úplata za vzdělávání, úroky…)       
   třetí řádek: výnosy hospodářská činnost (příjmy z pronájmu, prodeje obědů hospodářská činnost…)        
7-druhý řádek: náklady hlavní činnost             
   třetí řádek: náklady hospodářská činnost             
8-čerpání příspěvku na přímé neinvestiční výdaje (mzdy, odvody,FKSP,ONIV)          
9-druhý řádek: spotřeba energie hlavní činnost            
   třetí řádek: spotřeba energie hospodářská činnost            
Na spotřebu energií zaúčtovány k 30.12. dohadné účty.            
10-druhý řádek:ostatní náklady hlavní činnost,              
     třetí řádek:ostatní náklady hospodářská činnost            
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11-druhý řádek: HV hlavní činnost              
   třetí řádek: HV hospodářská činnost             
12-provozní hospodářský výsledek celkem             
13-nedočerpání (+), přečerpání (-) protředků na mzdy a ONIV (kraj) - k 31.12. jsou nedočerpané prostředky odváděny zpět prostřednictvím zřizovatele na KÚ    
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SEZNAM   ZKRATEK 
 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
DHDM  drobný hmotný dlouhodobý  majetek  
DPS   dům s pečovatelskou službou 
DPH   daň z přidané hodnoty                     
EP   Evropský parlament 
EU   Evropská unie 
FÚ   Finanční úřad 
FKSP  fond kulturních a společenských potřeb 
HZ   hasičská zbrojnice 
IRTN   integrovaný rozdělovač topných nákladů 
KD   kulturní dům 
KÚ    krajský úřad 
MŠ           mateřská škola 
MF ČR                 Ministerstvo financí České republiky 
MSK     Moravskoslezský kraj 
MP   městská policie 
OKD                          Ostravskokarvinské doly 
OSA   ochranný svaz autorský 
ONIV  ostatní neinvestiční výdaje 
PD   projektová dokumentace 
SMO, MO  statutární město Ostrava, město Ostrava 
SF   sociální fond 
TUV     teplá užitková voda 
TSB   odbor technické správy budov 
TSKZaH   odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů 
ÚP                         Úřad práce 
ÚH   ústřední hřbitov 
ÚT   ústřední topení 
VHP                    výherní hrací přístroj 
VPP   veřejně prospěšné práce 
VPS SR  všeobecná pokladní správa státního rozpočtu 
ZŠ                       základní škola 
ZUŠ   základní umělecká škola 
ZBÚ   základní běžný účet 
























	(P_370_355loha _350. 1 - Z_341v_354re_350n_375 _372_350et za rok 2009).pdf
	příloha č. 2 - Zpráva o výsledku inventarizace majetku, závazků a účtů
	Příloha č. 3 - Finanční vypořádání roku 2009

