
 
 
 

Hodnocení celoročního hospodaření 
 městského obvodu Slezská Ostrava  

za  rok 2010  
 
 
     Zastupitelstvo městského obvodu Slezská  Ostrava svým usnesením  čís. 658/21 dne 
17.12.2009  schválilo rozpočet pro rok 2010. 
     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 2010 je uvedeno                   
dle skutečnosti  v účetnictví k 31.12.2010 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 31.12.2010  
           Tabulka č. 2 -  Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2010  
           Tabulka č. 3 –  Příspěvkové organizace – hospodářský výsledek za rok 2010 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2010 – Závěr 
   
       V předloženém Závěrečném účtu městského obvodu Slezská Ostrava zpracovaném 
v tabulkové formě je uveden   hospodářský  výsledek k  31.12.2010  tj.  saldo  příjmů                   
a výdajů                        +  20.769 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 2009 v daném roce, proto je    
 

celkový hospodářský výsledek  k  31.12.2010  .....   + 46.283 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).  





(v tis. Kč)                                                                     Závěrečný účet -  bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12. 2010                                                        

 
Ukazatel Rozpočet  % plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

Třída 1 daňové příjmy celkem 

v tom např.: 

28 950 32.187 40.910 141,31 127,10 

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

5.000

2.450

600

550

1.300

1.300

19.000

 1.200

5.217

2.450

600

 550

1.300

1.320

22.000

   1.343

 6.834

2.393

529

  654

1.211

720

     29.620

111,90

 136,69

 97,67

 88,14

 118,84

93,12

55,35

 155,90

111,90 

 131,00 

  97,67 

 88,14 

 118,84 

93,12 

54,51 

134,64 

Třída 2 nedaňové příjmy celkem 

v tom např.: 

67.537 71.718 76.454 113,20 106,60 

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

213x příjmy z pronájmu majetku 

2141 příjmy z úroků 

2343 příjmy z úhrad dobývaného prostoru 

23.852

37.885

500

800

 

24.903

38.535

500

800

28.039

 40.832

  211

  769

117,56

107,78

   42,12

96,07

112,59 

105,96 

   42,12 

96,07 

 

 



 

Ukazatel Rozpočet 

  

% plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

Třída 3 kapitálové příjmy celkem   9.500 26.080 37.680 396,63 144,48 

311x příjmy z prodeje investičního majetku 

312x ostatní investiční příjmy 

 9.500

0

  25.080

1.000

36.680

1.000

386,10

0

146,25 

100,00 

Vlastní příjmy celkem  105.987 129.985 155.044 146,29 119,28 

Třída 4 přijaté dotace celkem 

v tom např.: 

77.318 211.670  210.987 272,88 99,68 

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

68.712

2.675

0

700

67.010

81.517

3.615

  0

59.528

67.001

81.065

3.899

0

59.021

117,98

145,77

0

99,99 

99,45 

107,86 

0 

99,15 

P ř í j m y   c e l k e m 183.305 341.655 366.031   199,68   107,13 

P ř í j m y    c e l k e m    po konsolidaci 180.630 338.040 362.132 200,48 107,13 

Třída 8   financování                   7.700                       17.054  -20.769  

8115 přebytek 

8128 aktivní dlouhod.operace řízení likvidity-umoř.fond 

8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 

10.000

-2.300

0

19.354

-2.300

0

-18.469

-2.300

0

 

C e l k o v é   z d r o j e 

 

188.330 355.094  341.363 181,26 96,13 



 

Ukazatel Rozpočet               % plnění 

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

185.100 283.889 272.026 146,96 95,82 

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 

48.776

6.696

19.204

3.817

   100

22.592

35.059

 23.427

22.078

224

310

15.326

 2.675

200  

 910

0

1.907

 3.450

52.570

6.599

20.787

 8.408

     101

26.427

50.978

44.094

 42.224

472

185

17.613

 3.615

159

1.810

38.062

3.134

 5.230

50.334

5.970

19.523

 7.386

 14 

  25.939

 49.705

  42.988

41.401

 383

124

 17.473

  3.615

  101

1.517

38.183

3.005

2.265

103,19

 89,15

101,66

193,51

  13,83

114,82

 141,77

  183,50

187,52

171,15

40,00

 114,01

  135,14

 50,50

166,67

0

157,57

 65,66

95,75 

90,46 

93,92 

87,85 

 13,69 

98,15 

97,50 

97,49 

98,05 

81,23 

67,03 

99,21 

  100,00 

63,52 

83,80 

100,32 

95,88 

43,31 



 
 

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 185.100 283.889 272.026 146,96 95,82 

B ě ž n é   v ý d a j e    p o   k o n s o l i d a c i 182.425 280.274 268.411 147,13 95,77 

Třída 6   kapitálové výdaje celkem 

v tom např.: 

 5.905   74.820  72.952 97,50 

61xx investiční výdaje  5.905  74.820  72.952 97,50 

V ý d a j e   c e l k e m 191.005 358.709 344.978 180,61 96,17 

V ý d a j e    c e l k e m   po konsolidaci 188.330 355.094   341.363 181,26 96,13 

Saldo příjmů a výdajů 0   20.769  

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              +46.283  

 
 
 
 
 
 



 
 

1.   P Ř Í J M Y 
 
 
1.A   Daňové příjmy   -   plnění  127,10 % 
 
Daň z nemovitosti je ve výši  29.620 tis. Kč - plnění  na  134,64 %. Schválený rozpočet pro rok  
2010  činil 19 mil. Kč. Vyšší výběr daně byl způsoben zejména změnou zákona. 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 20.12. 
byla na náš účet  připsána částka ve výši cca 12.308 tis. Kč. 
 
Správní poplatky jsou plněny na 111,90 % v celkové částce 1.343 tis. Kč a jsou tvořeny 
především  poplatky za hrací automaty,  za vstupy  na pozemky, stavebními poplatky, za správní 
řízení, za úkony prováděné matrikou  a pod. 
 
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - především jsou to poplatky za ukládání odpadů 
na skládky.  Plnění je  v tomto roce ve výši 131,00 %, tj. 6.834 tis. Kč. Rozpočet na této položce 
byl naplánován ve výši  5.000 tis. Kč.  Provozovatelé skládek  ukládali na skládky pouze 
v minimálním množství, výroba je omezená. Jedná se o tyto provozovatelé skládek v našem 
obvodu: OKD Rekultivace, a.s.  a  Czech Slag NH s. r.o.  
 
 
 
 

1. B   Nedaňové příjmy   -   plnění 113,20 % 
 
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 z důvodu zvýšení nájemného  bylo 
plnění překročeno cca o 7 mil. Kč. 
Příjmy z úroků  (211 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy jako jsou vrátky záloh, příjmy z úhrad 
vydobytých prostorů (769 tis. Kč), pojistné náhrady a také přijaté sankční platby tvoří pak další 
příjmy této kapitoly. 
 
 
 
 

1. C   Kapitálové příjmy  -  plnění  144,48 % 
 
Jedná se o příjmy z prodeje investičního majetku. Tyto příjmy byly v  rozpočtu pro rok 2010  
rozpočtovány ve výši  9.500 tis. Kč. Celkově za rok byly  realizovány ve výši 37.680 tis. Kč               
(prodej pozemků –  6.898 tis. Kč,  prodej ost. nemovitostí – 29.551 tis. Kč, dar na pořízení 
majetku – 1.000 tis. Kč),  z  toho bylo   zapojeno  do schváleného rozpočtu  26.080 tis. Kč.  
Zbývající část  těchto příjmů se promítla do přebytku roku 2010 a bude zapojena do rozpočtu 
roku 2011. 
 
 
 
 
 



 
1. D   Přijaté dotace     
 
 
Neinvestiční dotace od veřejného rozpočtu ústřední úrovně ve výši 67.001 tis. Kč jsou tvořeny: 
 
- sociální dávky  38.062 tis. Kč  
- příspěvek na státní správu   16.747 tis. Kč  
- příspěvek na školství     2.037 tis. Kč 
- soc.právní ochrana dětí                               5.482 tis. Kč 
- OSV –odlehčovací služba, terénní služba            1.238 tis. Kč 
- Úřad práce – návrat do práce    1.768 tis. Kč 
- volby            927 tis. Kč 
- podpora – povodně       150 tis. Kč 
- ZŠ Škrobálkova – projekt EU školám       590 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  81.065 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        4.663 tis. Kč 
- příspěvek na školství        2.016 tis. Kč 
- příspěvek na plavecký výcvik                 179 tis. Kč 
- kulturní grant                                                       100 tis. Kč 
- MŠ Jaklovecká, Slívová - opravy          1.814 tis. Kč 
- ZŠ Pěší – opravy                                                             752 tis. Kč 
- MŠ Antošovická – staveb.úpravy    1.090 tis. Kč 
- MŠ Chrustova - opravy                        998 tis. Kč 
- Revitalizace nebyt.dům Riegrova            1.069 tis. Kč 
- Azylový dům Na Lištině   .    1.785 tis. Kč 
- chodník J.Gagarina a Koněvova                                               1.468 tis. Kč 
- prevence kriminality         57 tis. Kč 
- povodňové škody    2.892 tis. Kč 
- volby r.2010       186 tis. Kč 
- ZŠ Bohumínská – projekt MSK         60 tis. Kč 
 
 
Investiční dotace od obcí:                                                      59.021 tis. Kč 
 
- chodník ul. Koněvova       2.868 tis. Kč 
- chodníky a vozovka ústřední hřbitov                                        2.800 tis. Kč 
- chodník ke Slezskoostr.radnici                                                 1.166 tis. Kč 
- MŠ Antošovická, staveb.úpravy                1.961 tis. Kč 
- ZŠ Pěší, energ. úspory         5.675 tis. Kč 
- byty na Lištině       785 tis. Kč 
- revitalizace Nová Osada    2.420 tis. Kč 



 
- regenerace sídl.Muglinov         2.083 tis. Kč 
- rekonstr. a moder.Nová Osada                                                17.544 tis. Kč 
- ZŠ Bohumínská rekonstrukce                                                   4.453 tis. Kč 
- revitalizace nebyt.prostor Riegrova                                             596 tis. Kč 
- zateplení byt. domu Rettigová, Jaklovecká         3.790 tis. Kč 
- stavební úpravy MŠ Jaklovecká         39 tis. Kč 
- MŠ Chrustova, Zámostní, Komerční – rekonstr. kotelny       232 tis. Kč 
- zateplení byt. domu Muglinovská         1.869 tis. Kč 
- interaktivní tabule pro ZŠ Pěší, Bohumínská, Škrobálkova        274 tis. Kč       
- studie využití důlních plynů       700 tis. Kč 
- azylový dům Na Lištině         9.766 tis. Kč 

    

 
 
 
 
 
C e l k o v é   p ř í j m y   k   31.12. 2009   
 jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na    107,13 %   a činí   362.132 tis. Kč. 
 
 



 

2. V Ý D A J E  
 

Plnění běžných i kapitálových výdajů dle funkčního členění je uvedeno v tabulce č. 1, která dává 
přehled o skutečném čerpání v jednotlivých oblastech činnosti městského obvodu v průběhu  
roku 2010. 
 
 
Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen celkem o 68.915 tis. Kč. Z toho 
investiční přijaté dotace od statutárního města Ostravy na PD „Regenerace sídliště Muglinov“ – 
2.083 tis. Kč, na byty v domě Na Liščině 2 – 785 tis. Kč, na chodník na ul. Koněvova –                 
2.868 tis. Kč, na chodník ke Slezskoostravské radnici – 1.173 tis. Kč, na rekonstrukci                       
a modernizaci  ZŠ Bohumínská – vjezd z ul. Dědičná – 534 tis. Kč, na chodníky pro epitafní 
místa na ÚH – 2.800 tis. Kč, na stavební úpravy MŠ Antošovická – 1.961 tis. Kč, na energetické 
úspory v objektech ZŠ Pěší – 5.678 tis. Kč,  na revitalizaci nebytového domu na ul. Riegrova – 
600 tis. Kč, ZŠ Bohumínská – 3.928 tis. Kč, na zateplení byt. domů   ul. Rettigové, Jaklovecká – 
3.790 tis. Kč, bytové domy Nová Osada – 20.420 tis. Kč, na PD rek. kotelny                        
a termostatických ventilů pro MŠ Chrustova a MŠ Zámostní – 168 tis. Kč, na PD rek. plynové 
kotelny MŠ Komerční – 64 tis. Kč, na stavební úpravy MŠ Jaklovecká – 40 tis. Kč, na zateplení 
byt. domů na ul. Muglinovská – 1.869 tis. Kč, na studii využití důlních plynů na území Slezské 
Ostravy – 700 tis. Kč, z Fondu životního prostředí města Ostravy na pořízení interaktivních 
tabulí ke zkvalitnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na základních školách – 
300 tis. Kč, z rozpočtu Moravskoslezského kraje  na předprojektovou  dokumentaci regenerace 
brownfields sadu M. Gorkého –  600 tis. Kč, z nadace ČEZ na realizaci sportovního hřiště                      
ZŠ Bohumínská – 1.000 tis. Kč, dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko na realizaci akce „Byty v domě Na Liščině 2“ – 9.680 tis. Kč a z vlastních 
zdrojů 7.874 tis. Kč (na  projektovou dokumentaci, demolici kina Horník, na rekonstrukci                      
a modernizaci byt. domů Nová Osada, na opravu ZŠ Pěší, ZŠ Bohumínská, MŠ Jaklovecká, na 
zastřešení KD Muglinov, kuchyňskou linku v KD Muglinov, na rekonstrukci vstupu do budovy 
na nám. J. Gagarina 4, na výkupy pozemků,  aj.). 
 
 
Rozpočet neinvestičních výdajů byl  v  průběhu roku navýšen celkem o  97.849 tis. Kč.                 
Z toho neinvestiční  přijaté dotace od statutárního města Ostravy – na Cyklus komorních 
koncertů – 100 tis. Kč, dotace na plavání – 291 tis. Kč, Byty v domě Na Liščině –                       
1.968 tis. Kč, na prevenci kriminality –  66 tis. Kč, na opravu chodníku na ul. Koněvova                  
a chodníku ke Slezskoostravské radnici – 1.496 tis. Kč, MŠ Chrustova 11/1448 – výměna oken   
a dveří – 998 tis. Kč, na revitalizaci nebytového domu na ul. Riegrova –  1.100 tis. Kč, na volby 
v r. 2010 – 186 tis. Kč, na opravy MŠ Jaklovecká, MŠ Slívova – 1.814 tis. Kč,  na opravy                   
ZŠ Pěší – 200 tis. Kč, na dokrytí prvotních povodňových škod – 1.429 tis. Kč, na stavební 
úpravy MŠ Antošovická – 71 tis. Kč, na opravu soc. zařízení ZŠ Pěší – 560 tis. Kč, na opravu 
MŠ Antošovická –  1.100 tis. Kč, z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro  ZŠ Ostrava – Slezská 
Ostrava, Bohumínská 72 na projekt „První šance pro každého II“ –  60 tis. Kč,  na prvotní 
povodňové škody – 1.463 tis. Kč, ze státního rozpočtu dotace  na sociální dávky – 36.062 tis. Kč, 
48 tis. Kč – dotace na školství, 13.505 tis. Kč dotace  na státní správu, dotace na úhradu nákladů 
souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí – 
5.482 tis. Kč,   dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 367 tis. Kč  
a na zajištění voleb do zastupitelstev samosprávných celků – 560 tis. Kč, dotace na úhradu 
nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2010  – odlehčovací pobytová služba                       
a pečovatelská služba – 1.050 tis. Kč, dotace na realizaci projektu „Podpora terénních služeb 
Slezská Ostrava“ v rámci programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho 



důsledků –  188 tis. Kč a neinvestiční dotace v rámci programu „Podpora při zajišťování 
dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně“ –                     
150 tis. Kč,  z Úřadu práce na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací – 1.776 tis. Kč, dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko na realizaci „Byty v domě Na Liščině 2“ – 657 tis. Kč a z vlastních zdrojů na 
neinvestiční výdaje 25.759 tis. Kč (zimní údržba komunikací, chodníků, parkovišť, ramp, opravy 
bytového fondu, opravy budov úřadu, opravy a udržování místních komunikací, opravy škol                 
a školek, školení a vzdělávání, platby daní a poplatků, ostatní neinvestiční výdaje, výdaje na 
kulturní akce, energie, nákup služeb, aj.)                                        

 

 

Celkové  výdaje  po  konsolidaci   jsou  plněny  na  96,13%  z  toho  běžné  výdaje    na  
95,77%  a  kapitálové výdaje na 97,50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jednotlivé odbory Úřadu městského obvodu  Slezská Ostrava zpracovaly vyhodnocení 
hospodaření za  rok  2010 v níže uvedených komentářích: 

 

Odbor technické správy budov 

 

Upravený rozpočet je ve výši 76.750 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,47%, což představuje 
částku ve výši 74.039 tis. Kč.  V průběhu roku  byl posílen rozpočet celkem o 21.950 tis. Kč, a to 
jak na neinvestičních výdajích (jde převážně o opravy a udržování, nákup materiálu, provoz 
oddělení SPOD, vybavení bytů v domě Na Liščině 2, likvidace povodní,  opravy KD aj.), tak na 
investičních výdajích (rekonstrukce vstupu do budovy úřadu na nám. J. Gagarina, zřízení 
kuchyně v KD Muglinov, interaktivní systémy škol, oplocení pozemku Na Liščině 2, zastřešení 
KD v Muglinově aj.). 

 
na § 3111 – předškolní zařízení  
Upravený rozpočet je ve výši 506 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,12%, což představuje částku 
ve výši 501 tis. Kč.  
Výdaje na opravy jsou ve výši 426 tis. Kč, za něž byla opravena střecha včetně oplechování 
okapů v MŠ Slívova (99 tis. Kč), střecha v MŠ Antošovická (17 tis. Kč), střecha MŠ Nástupní 
(95 tis. Kč). V areálu MŠ Koblov byla vyměněna část oplocení za 96 tis. Kč a v MŠ Koblov bylo 
opraveno komínové těleso za 118 tis. Kč. 
Na položce DHDM je čerpání ve výši 30 tis. Kč, vyzděním příčky vč. osazení dveří vznikla 
samostatná místnost v MŠ Frýdecká. 
Z položky nákup služeb bylo hrazeno pročištění kanalizace a svodů dešťové kanalizace              
v MŠ Chrustova, a to ve výši 46 tis. Kč. 
 
na § 3113 – základní školy 
Upravený rozpočet je ve výši 102 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,91%, což představuje částku 
ve výši 101 tis. Kč.  
Výdaje na služby jsou ve výši 97 tis. Kč a bylo z nich  hrazeno čištění kanalizace, revizních 
šachet a vybrání septiků v ZŠ Škrobálkova.  
Na položce opravy a udržování byla za 5 tis. Kč provedena oprava  komínového tělesa na 
školním klubu Třebízského 22. 
 
na § 3315 – činnosti muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 265 tis. Kč a vykazuje čerpání na 89,91%, což představuje částku 
ve výši 238 tis. Kč.  
Jedná se o výdaje související s provozem Slezskoostravské galerie. 
Z položky DHDM  bylo za 14 tis. Kč pořízeno 5 kusů skleněných barových stolů, z výdajů na 
položce nákup materiálu byl hrazen mimo jiné nákup žárovek (18 tis. Kč). 
Z výdajů na položce nákup služeb ve výši 123 tis. Kč jsou hrazeny převážně úklidové práce 
v galerii a ostraha objektu. 
Výdaje na opravy činily 71 tis. Kč a byla z nich hrazena např. oprava hodin, instalace úsporných 
zdrojů světla, ozvučení prostor galerie, dodávka a  montáž skleněných dveří k hodinovému stroji, 
výměna radiátorů, aj. 
 
na § 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
Upravený rozpočet je ve výši 600 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,82%, což představuje částku 
ve výši 599 tis. Kč.  
Tato částka byla použita na grafické zpracování, tisk a roznášku Slezskoostravských novin. 



 
 
na § 3392 - zájmová činnost v kultuře  
Upravený rozpočet je ve výši 3.493 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,30%, což představuje částku 
ve výši 3.364 tis. Kč.  
Výdaje na položce DHDM byly ve výši 128 tis. Kč, a mimo jiné z nich byl hrazen nákup 
spotřebičů do nově zřizované kuchyňky (89 tis. Kč) a nábytku do kanceláře v KD Muglinov             
(38 tis. Kč). 
Výdaje na opravy činily 354 tis. Kč, z čehož finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč byly použity 
na odstranění plísně a malování po zatečení v budově, částka 63 tis. Kč byla použita na opravu 
kanalizace a za 14 tis. Kč byla opravena střecha v KD Heřmanice. 
Částka ve výši 99 tis. Kč byla použita na opravu kuchyně v KD Muglinov (výměna potrubí 
vody, el. instalace, dlažby, malování, apod.). 
Částka ve výši 114 tis. Kč byla použita na vybudování provizorního zastřešení odkryté střechy 
KD Muglinov, za 26 tis. Kč byla provedena výměna okna v kanceláři KD Muglinov. 
Jako investiční akce bylo provedeno zastřešení KD Muglinov včetně vypracování projektové 
dokumentace, odstranění a odvoz sutě, betonového potěru, a to vše v celkové výši                   
2.346 tis. Kč. Další investiční akci ve výši 106 tis. Kč bylo zřízení nové kuchyňské linky v KD 
Muglinov. 
Z výdajů na položce nákup služeb ve výši 58 tis. Kč jsou  hrazeny převážně úklidové práce, 
ostraha objektů, odvoz sběrných nádob a odstraňování odpadu, revize kotelen, vyčerpání žumpy, 
apod. 
Z rozpočtu je mimo jiné financována  spotřeba el. energie (181 tis. Kč), plynu (160 tis. Kč), 
spotřeba vody (18 tis. Kč). Za služby, mezi které patří např. odvoz odpadu, střežení objektu KD 
Muglinov, revize byla z rozpočtu použita částka ve výši 58 tis. Kč. 
 
na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 
Upravený rozpočet je ve výši 57 tis. Kč a vykazuje čerpání na 70,21%, což představuje částku ve 
výši 40 tis. Kč.  
Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz nově zřízeného multifunkčního hřiště 
v Koblově. Výdaje ve výši 10 tis. Kč byly použity pouze na nákup nářadí, stojanu na odpad, 
pártystanu a PHM.  
Výdaje na opravy činily 30 tis. Kč a byly za ně doplněny okapy a svody na objektu skladu včetně 
odvodnění a napojení na kanalizaci. 
 
na § 3612 - bytové hospodářství  
Upravený rozpočet je ve výši  42.281 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,06%, což představuje 
částku ve výši  41.884 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 16.043 tis. Kč, a z této položky byly financovány např. tyto finančně 
náročnější akce: 
opravy  volných bytů v domě Pláničkova 5, Hladnovská 119, Plechanovova 10, Heřmanická 23 
(1.537 tis. Kč), výměna žlabů a svodů v domě  Nová Osada 1, Riegrova 43,47,49, Holvekova 42 
(244 tis. Kč), výměna vodoměrů SV a TUV (221 tis. Kč), výměna oken Želazného 2 (291 tis. 
Kč), za 1.416 tis. Kč byla provedena výměna oken a venkovních dveří byt. domů Plechanovova 
2 a 4,   za 572 tis. Kč byla provedena výměna oken a balkonových dveří byt. domů Bohumínská 
174,176,178, oprava elektroinstalace v domě Škrobálkova 49, Hladnovská 119, Chrustova 10, 
Plechanovova 6A, 15, 6, Muglinovská 85 (212 tis. Kč),  zazdění oken a okenních otvorů na 
chodbě a ve sklepních prostorách Riegrova 9,45, Pláničkova 5 (256 tis. Kč). 
Instalace automatického doplňování vody do systému ÚT v kotelně Heřmanická 19   (62 tis. Kč), 
zkvalitnění výkonu výroby ohřevu TUV v kotelně Pláničkova 10 (44 tis. Kč), oprava kanalizační 
přípojky Šenovská 69 (105 tis. Kč), oprava podlahy v kotelně M. Henryho 4 (35 tis. Kč), oprava 
stoupačky odpadního a vodovodního potrubí pro kuchyně  (35 tis. Kč), oprava vzduchotechniky, 



instalace 9 ks turbowentů Hladnovská 119 (91 tis. Kč), oprava omítek ve sklepech vč. osekání 
obkladů Pláničkova 10 a Plechanovova 15 (80 tis. Kč), výměna domácích telefonů a zvonkového 
tabla pro 36 bytů Hladnovská 119 (43 tis. Kč), výměna vodovodní a odpadní stoupačky 
Šenovská 67, Heřmanická 26 (65 tis. Kč), oprava kanalizačního potrubí Pláničkova 9                 
(40 tis. Kč), oprava podlahy v suterénu domu Šenovská 69 (70 tis. Kč), oprava vstupního 
schodiště do domu Kubínova 47, 49 (52 tis. Kč), oprava osobního výtahu Hladnovská 119/C            
(45 tis. Kč), výměna zalomené kanalizace a její pročištění Bohumínská 91 (119 tis. Kč), výměna 
nefunkční regulace kotelny Pláničkova 10A (59 tis. Kč), výměna tabla el. vrátného, domácích 
telefonů a napojení el. zámku Dědičná 12 (41 tis. Kč), výměna termoregulačních ventilů                    
a opravy ÚT Heřmanická 19a (50 tis. Kč), výměna systému STA Hladnovská 119 (60 tis. Kč),  
oprava kanalizace Škrobálkova 49 (90 tis. Kč), zrušení komínů a zaplechování střešní krytiny 
Muglinovská 80,82,84 (76 tis. Kč), oprava dvojbalkonu Zapletalova 10 (59 tis. Kč), výměna 
zkorodovaného bojleru Kubínova 50 (94 tis. Kč), výměna části zalomené a prohnilé ležaté 
kanalizace Šenovská 67 (73 tis. Kč). 
Částka ve výši 459 tis. Kč byla vynaložena na vymalování společných prostor Kubínova 
47,49,54,56, Zapletalova 2,4,6,8, U Staré elektrárny 6,8. 
Za opravu střešní krytiny Riegrova 43, Šenovská 65, Koněvova 16 byla vynaložena částka ve 
výši 161 tis. Kč, za 107 tis. Kč byla provedena výměna venkovní kanalizace na                
Škrobálková 49, za 98 tis. Kč byla opravena zalomená kanalizace Plechanovova 6. 
Jako investiční akce bylo provedeno oplocení a provedení zpevněných ploch včetně projektové 
dokumentace Na Liščině 2 ve výši  498 tis. Kč. 
Z položky DHDM (78 tis. Kč) bylo hrazeno zřízení vodovodní přípojky Jaklovecká 4                      
(39 tis. Kč), výroba a montáž 2 ks stříšek nad hl. vchodem obytných domů                       
U Staré elektrárny 6 a 8 (29 tis. Kč) a montáž mříže na chodbě v suterénu domu Bohumínská 
134. 
Z položky nákup materiálu (čerpání ve výši 99 tis. Kč) byl hrazen převážně materiál na 
odstranění závad bytů. 
Z položky nákup služeb (čerpání ve výši 3.851 tis. Kč) bylo uhrazeno provádění provozních 
revizí, kontrol plynových zařízení, čištění kanalizací, čištění komínů, čištění žlabů a svodů, 
ostraha objektů, úklid, deratizace, odvoz a likvidace odpadu, obsluha kotelen v domech 
v majetku městského obvodu Slezská Ostrava, apod.  
Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu  částka ve výši 8.795 tis. Kč, za teplo 
2.068 tis. Kč, plyn 8.631 tis. Kč, el. energii 1.230 tis. Kč a za teplou vodu  588 tis. Kč. 
 
 
na § 3613 - nebytové hospodářství  
Upravený rozpočet je ve výši 2.008 tis. Kč a  vykazuje čerpání  na 98,83%, což představuje 
částku ve výši 1.984 tis. Kč. 
Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na běžný provoz a opravy nebytového fondu. 
Výdaje na opravy činily 1.080 tis. Kč, z nichž byla ve výši 33 tis. Kč hrazena např. instalace 
automatického doplňování vody do systému ÚT Heřmanická 19a, výměna kalového čerpadla 
Stará cesta 4 (11 tis. Kč), za 52 tis. Kč byla opravena střecha  knihovny Holvekova 44. 
Oprava střechy Stará cesta 4 (9 tis. Kč), oprava střechy Hladnovská 49 (35 tis. Kč), oprava 
střechy a okapů Vrbická 131 (34 tis. Kč), na výměnu venkovní terasové dlažby a opravu dlažby 
na přístupu do prodejny Hruška, Koněvova 102 byla vydána částka ve výši 65 tis. Kč, za                    
27 tis. Kč bylo provedeno zabednění a zamřížování vandaly zničených oken, oprava dveří na 
Orlovské 147, odstranění revizních závad hromosvodů v objektu Frýdecká 426 (15 tis. Kč), 
oprava, výměna a doplnění čidel stávající EZS Dolu Heřmanice (31 tis. Kč).  
Částka 62 tis. Kč byla vynaložena na zednické opravy a malování v dětském oddělení knihovny, 
Hladnovská 49. 
Částka ve výši 340 tis. Kč byla vynaložena za výměnu vadného kotle, opravu ústředního topení, 
napojení na systém ÚT, výměnu regulace v topných okruzích, výměnu kotlových čerpadel 
v kotelně Stará cesta 4. 



Za opravu schodiště potraviny Hruška, Koněvova 102 bylo vydáno 18 tis. Kč, oprava střešní 
krytiny Orlovská 147 stála 40 tis. Kč, částka ve výši 214 tis. Kč byla vydána za opravu domu 
Chittusiho 6. 
Z položky nákup služeb, kde  bylo čerpání ve výši 472 tis. Kč, je hrazena např. ostraha objektů, 
udržování el. energie přes akumulační baterie na EZS v Dole Heřmanice, revize, likvidace                  
a odvoz odpadu, zálohy služeb Společenství vlastníků – U Staré elektrárny 2,4, obsluha a revize 
kotelen, čištění kanalizace. 
Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu  částka ve výši 20 tis. Kč,  za plyn               
173 tis. Kč, el. energie 9 tis. Kč, pevná paliva 215 tis. Kč. 
 
na § 3632 - pohřebnictví  
Upravený rozpočet je ve výši 2.783 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 96,90%, což představuje 
částku ve výši 2.697 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 2010 jsme z rozpočtu statutárního města Ostravy obdrželi neinvestiční dotaci na údržbu 
hřbitova a hrobová místa ve výši 4.663 tis. Kč, část této dotace ve výši 1.393 tis. Kč byla čerpána 
na odboru TSB, zbylá část na odboru TSKZaH. 
Výdaje na položce DHDM byly v celkové výši 234 tis. Kč, z toho za 69 tis. Kč byly zakoupeny 
3 venkovní vitríny včetně stojanů, za 5 tis. Kč chladnička, za 61 tis. Kč pracovní stroje a za                 
99 tis. Kč 5 ks maloobjemových kontejnerů. 
Do oprav hřbitovů bylo investováno 661 tis. Kč. Jedná se např. o opravu střechy obřadní síně Na 
Najmanské 1 (8 tis. Kč), oprava kanalizačního potrubí Na Najmanské – vrátnice                       
(40 tis. Kč), odstranění revizních závad, oprava zábran proti vjezdu vozidel (21 tis. Kč), výměna 
nefunkčních žaluzií v kancelářích (20 tis. Kč), oprava fasády kapličky na Keltičkové ul.                  
(11 tis. Kč), za 198 tis. Kč byla provedena výměna části oplocení hřbitova na Slezské Ostravě, za 
302 tis. Kč byla provedena oprava oplocení hřbitova v Koblově a oprava vstupní brány a branky 
hřbitova v Koblově, za 18 tis. Kč byla zhotovena skleněná přepážka na hřbitovní správě. 
Z položky nákup materiálu (220 tis. Kč) je převážně hrazen nákup pracovního nářadí, náhradních 
dílů a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu ústředního hřbitova, kancelářské, mycí, 
čisticí a hygienické potřeby, spotřební materiál do tiskáren. 
Z položky nákup služeb bylo čerpáno celkem 1.217 tis. Kč. Z této částky je převážně hrazena 
ostraha ústředního hřbitova na Slezské Ostravě, převozy finanční hotovosti, očkování 
zaměstnanců hřbitovní správy, čerpání kanalizace, obsluha kotelen, úklidové práce, prohlídky 
pracovních strojů. 
K dalším výdajům týkajících se provozu hřbitovní správy patří výdaje na ochranné pracovní 
pomůcky (11 tis. Kč), knihy a tisk (37 tis. Kč), spotřebu studené vody (56 tis. Kč), na plyn                 
(106 tis. Kč), el. energii (87 tis. Kč), pohonné hmoty a maziva (29 tis. Kč), služby 
telekomunikací a radiokomunikací (29 tis. Kč).  
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 669 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 97,43%, což představuje částku 
ve výši 652 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, 
pohonné hmoty, opravy strojů a vozidel, nákupy materiálu  pro pracovníky odboru TSKZaH – 
VPP (dělníci čištění města). Zvýšení nákladů na tomto § je způsobeno zřízením další skupiny 
pracovníků čištění města. 
Např. na ochranné pracovní pomůcky byla vynaložena částka ve výši 106 tis. Kč, na pohonné 
hmoty částka ve výši 175 tis. Kč, na pitný režim částka ve výši 20 tis. Kč. 
Z položky DHDM byly ve výši 16 tis. Kč zakoupeny zahradní vozíky, dvoukoláky a kolečko 
hospodářské, za 15 tis. Kč byly zakoupeny nůžky Stihl. 
 



Z položky nákup materiálu (116 tis. Kč) je převážně hrazen nákup pracovního nářadí                        
a různého materiálu pro drobné opravy a údržbu městského obvodu. 
Z položky opravy a udržování byl hrazen servis a oprava pracovních strojů (12 tis. Kč), oprava 
vozidel (96 tis. Kč). 
Výdaje na investice činily 70 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na  nákup 
sněhové frézy. 
 
na § 3792 – ekologická výchova a osvěta 
Upravený rozpočet je ve výši 300 tis. Kč a vykazuje čerpání na 91,33%, což představuje částku 
ve výši 274 tis. Kč. 
Jedná se o dotaci z Fondu životního prostředí města Ostravy na pořízení interaktivních tabulí ke 
zkvalitnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na základních školách. Z dotace 
byly zakoupeny 3ks interaktivních systémů, a to ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava;  ZŠ Pěší 
1/66, Ostrava-Muglinov; ZŠ Škrobálkova 51, Ostrava-Kunčičky. 
  
na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
Upravený rozpočet je ve výši 1.492 tis. Kč a vykazuje čerpání na 36,63%, což představuje částku 
ve výši 547 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 ochranné pracovní pomůcky činily 16. tis. Kč, na PHM bylo vynaloženo 47 tis. Kč, za 
služby telekomunikací 137 tis. Kč. 
Z položky nákup materiálu (88 tis. Kč) jsou hrazeny např. kancelářské potřeby, mycí                       
a hygienické prostředky, spotřební materiál do tiskáren. 
Z položky opravy a udržování (60 tis. Kč) byly hrazeny opravy, servisní prohlídky, výměna 
pneumatik  vozidla Citroen. 
 
na § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel 
Upravený rozpočet je ve výši 66 tis. Kč a vykazuje čerpání na 86,99%, což představuje částku ve 
výši 57 tis. Kč. 
Jedná se o dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava, která je určena na zabezpečení prevence 
kriminality, a částka byla použita na uspořádání pobytové akce pro děti Diecézní charitou 
ostravsko-opavskou. 
 
na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 994 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 90,05%, což představuje částku 
ve výši 895 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 104 tis. Kč. Částka ve výši 60 tis. Kč byla použita na opravy, servis, 
výměnu pneumatik služebních vozidel, za 10 tis. Kč bylo opraveno podávací a posuvné okno do 
výdejny jídla v kuchyni soc. pracovnic, za 5 tis. Kč byla vyměněna dřezová baterie v kuchyni 
soc. pracovnic. Částka ve výši 12 tis. Kč byla vydána na opravu sprchového koutu v DPS 
Heřmanická 19, za 6 tis. Kč byl opraven výtah na Hladnovské 119. 
Výdaje na položce DHDM byly ve výši 43 tis. Kč, a mimo jiné z nich byly zakoupeny termoport 
a nerez nádoby (10 tis. Kč), stůl pod PC do společenské místnosti (6 tis. Kč), rotoped a posilovač 
svalů do tělocvičny pro seniory (10 tis. Kč), 8 ks jídlonosičů (5 tis. Kč), pračka (9 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (69 tis. Kč) jsou hrazeny kancelářské, mycí a hygienické potřeby, 
prostředky na praní prádla, spotřební materiál do tiskáren, potřeby pro aktivní činnost seniorů, 
nákup drobných cen do tomboly na „Ples seniorů“  apod. 
 



K dalším výdajům týkajících se provozu pečovatelské služby patří výdaje na spotřebu studené 
vody (19 tis. Kč), el. energii (73 tis. Kč), pohonné hmoty a maziva (119 tis. Kč), služby 
telekomunikací a radiokomunikací (32 tis. Kč), ochranné pomůcky (17 tis. Kč).  
Z položky služby (94 tis. Kč) je mimo jiné hrazen úklid společných prostor DPS, přeprava 
finanční hotovosti, odvoz sběrných nádob, servis pobočkové ústředny, ostraha objektů, očkování 
zaměstnanců. 
Na kulturní a společenské akce pořádané pro seniory byly použity finanční prostředky ve výši 
241 tis. Kč (včetně občerstvení), a hradilo se z nich mimo jiné  divadelní představení, jednodenní 
zájezd do Vizovic, třídenní zájezd do Znojma a okolí, oslavy Velikonočních svátků, Dne matek, 
ples seniorů a oslavy vánočních svátků. Na realizaci kulturních  a společenských akcí seniorů byl 
v letošním roce poskytnut nadací OKD nadační příspěvek ve výši 24 tis. Kč. 
 
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
Upravený rozpočet je ve výši 463 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 88,42%, což představuje částku 
ve výši 409 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 (40 tis. Kč), ze kterého byl 
zakoupen nábytek a skládací přistýlka. 
K dalším výdajům týkajících se provozu sociálních lůžek patří výdaje na ochranné pracovní 
pomůcky (13 tis. Kč), pohonné hmoty (40 tis. Kč), el. energii (36 tis. Kč), služby telekomunikací 
a radiokomunikací (12 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (40 tis. Kč) je hrazen nákup kancelářských, mycích                        
a hygienických potřeb, prostředky na praní prádla, vyšetřovací rukavice, rehabilitační pomůcky  
a jiné drobné nákupy související s chodem sociálních pokojů. 
Z položky nákup služeb (108 tis. Kč) je mimo jiné hrazen úklid sociálních pokojů, přeprava 
finanční hotovosti. 
Výdaje na opravy činily 120 tis. Kč a byla z nich hrazena výměna trouby v kuchyňce sester, 
oprava dveří, malování místností soc. lůžek, oprava oken a stolu, oprava vstupu na soc. zařízení 
v pokoji mužů (53 tis. Kč), apod. 
 
na § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 
Upravený rozpočet je ve výši 2.045 tis. Kč a vykazuje čerpání na 91,90%, což představuje částku 
ve výši 1.879 tis. Kč. 
Jde o financování projektu „Byty v domě Na Liščině 2 v r. 2010“, přičemž se jedná                       
o finanční prostředky poskytnuté z EU, částečně ze státního rozpočtu, částečně z rozpočtu  města 
Ostravy a našeho rozpočtu. 
Částka ve výši 1.041 tis. Kč   byla vynaložena na interiérové vybavení Azylového domu včetně 
elektroniky. 
Výdaje na opravy činily 173 tis. Kč a byla z nich hrazena mimo jiné výměna dlažeb ve 
společných prostorách, zřízení zásuvky v suterénu domu, oprava osvětlení před vchodem, úprava 
a prohloubení čerpací jímky v suterénu domu a instalace ponorného čerpadla. 
Výdaje na položce DHDM byly ve výši 95 tis. Kč, a mimo jiné z nich bylo zakoupeno vybavení 
dílny údržbáře (nábytek, vrtačka, akušroubovák), benzínová sekačka, dodání a instalace 
venkovní kamery, měřič alkoholu, stěnová schránka, výdejník na vodu, doplnění  3 ks radiátorů 
včetně napojení. 
Z položky nákup služeb (320 tis. Kč) byla  mimo jiné hrazena ostraha objektu. 
K dalším výdajům týkajících se provozu objektu patří výdaje na plyn (120 tis. Kč), el. energii                
(6 tis. Kč), služby telekomunikací (10 tis. Kč) – spolufinancováno z rozpočtu statutárního města 
Ostrava. 
 
 
 
 



na § 5212 – ochrana obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 7 tis. Kč a vykazuje čerpání na 80,83%, což představuje částku ve 
výši 6 tis. Kč. 
Z tohoto § byly částečně uhrazeny výdaje týkající se likvidace prvotních záchranných                       
a likvidačních prací spojených s povodní (4 tis. Kč). 
Z tohoto § se běžně hradí telekomunikační služby související se zabezpečováním úkolů civilní 
ochrany – krizový stav. 
 
na § 5299 – ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 
Upravený rozpočet je ve výši 429 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,94%, což představuje částku 
ve výši 428 tis. Kč. 
V roce 2010 jsme z rozpočtu statutárního města Ostravy obdrželi neinvestiční dotaci na krytí 
povodňových škod ve výši 2.892 tis. Kč, část této dotace ve výši 429 tis. Kč byla čerpána na 
odboru TSB, zbylá část na odboru TSKZaH. 
Z tohoto § byly hrazeny výdaje týkající se likvidace prvotních záchranných a likvidačních prací 
spojených s povodní. 
Z položky potraviny byly použity výdaje ve výši 5 tis. Kč na občerstvení  a pohoštění 
evakuovaných občanů a členů JSDH. 
Z položky DHDM byly zakoupeny motorové pily pro potřeby JSDH (71 tis. Kč), tlaková                    
a kalová čerpadla (18 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (184 tis. Kč) byl hrazen nákup pracovního nářadí, ochranných 
pomůcek, mycích a hygienických pomůcek, repelentů, odpuzovačů hmyzu pro obyvatele obce 
postižené povodní. 
Na položce nákup služeb byly výdaje ve výši 131 tis. Kč, z kterých byl hrazen úklid, čištění  
kotelen po zaplavení, revize plynoinstalace v rodinných domech a obytných budovách, odvoz                
a uložení odpadu ze zaplavených sklepů. 
Z položky opravy a udržování (19 tis. Kč) byly hrazeny opravy kotelen způsobené povodní. 
 
na § 5512 - požární ochrana  
Upravený rozpočet je ve výši 1.272 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 93,65%, což představuje 
částku ve výši 1.191 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz jednotek sboru 
dobrovolných hasičů a hasičských zbrojnic.  
Výdaje na opravy činily 177 tis. Kč, a byly použity např. na  opravu elektronického zabezpečení 
EZS v objektu HZ Antošovice (35 tis. Kč), opravu zamrzlého ÚT v garáži  HZ Koblov                       
(16 tis. Kč), výměna nefunkční regulace plynové kotelny HZ Heřmanice (98 tis. Kč), oprava 
regulace ÚT  HZ Heřmanice (15 tis. Kč). 
K dalším výdajům, které jsou hrazeny z tohoto § patří DHDM (36 tis. Kč), ze kterého byl hrazen 
nákup teleskopických souprav pro JSDH Heřmanice a Antošovice, výdaje na spotřebu studené 
vody (55 tis. Kč), na plyn (518 tis. Kč), el. energii (129 tis. Kč), výdaje na služby telekomunikací 
(67 tis. Kč), částka ve výši 68 tis. Kč byla použita na skupinové úrazové pojištění členů JSDH. 
Z položky nákup služeb (165 tis. Kč) je mimo jiné hrazena obsluha kotelen, odvoz sběrných 
nádob, odvoz a čerpání fekálií, servis kotelen a preventivní lékařské prohlídky členů JSDH. 
 
na § 6112 – zastupitelstva obcí 
Upravený rozpočet je ve výši 220 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 98,60%, což představuje částku 
ve výši 217 tis. Kč. 
Z tohoto § jsou čerpány pouze výdaje na služby telekomunikací. 
 
 
 
 
 
 



na § 6171 - činnost místní správy  
Upravený rozpočet je ve výši 16.648 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 96,55%, což představuje 
částku ve výši 16.074 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz, opravy                    
a údržbu budov úřadu.  
Výdaje na opravy činily 2.254 tis. Kč, z nichž byla mimo jiné hrazena hydroizolace obvodového 
zdiva v budově na nám. J. Gagarina 5, vchod č. 6 (88 tis. Kč); oprava elektroinstalace v suterénu, 
stavebním archivu, výměna svítidel v kancelářích ( 52 tis. Kč); výměna oběhového čerpadla ÚT 
v budově na  nám. J. Gagrina 6 (22 tis. Kč); vytvoření příručního archivu odboru TSB v suterénu 
budovy nám. J. Gagarina 5 (25 tis. Kč); oprava sociálního zařízení v suterénu – vytvoření 
místnosti pro úklid na Těšínské 35 (78 tis. Kč); výměna el. bojleru, pročištění kanalizační 
přípojky, úprava napojení WC- nám. J. Gagarina 5 (15 tis. Kč); za 277 tis. Kč byly provedeny 
stavební úpravy nebytového prostoru v byt. domě Bohumínská 134 – šatna pro dělníky VPP; 
oprava střešní krytiny na budovách úřadu  nám. J. Gagarina 4,5,6 (20 tis. Kč); oprava místnosti 
v suterénu domu Bohumínská 136 – sklad pro dělníky čištění města (69 tis. Kč); oprava 
nebytového prostoru v suterénu domu Bohumínská 134 – soc. zařízení dělníků čištění města              
(37 tis. Kč); oprava lité podlahy v suterénu budovy radnice Těšínská 35 (25 tis. Kč); výměna 
bezpečnostních dveří na pokladně (40 tis. Kč); malování KS Švejdova (25 tis. Kč); oprava, 
výměna a montáž komponentů EZS v budově radnice na nám. J. Gagarina 4,5,6 (72 tis. Kč); 
oprava ústředního topení, výměna radiátorů nám. J. Gagarina 6 (22 tis. Kč), výměna rozvaděče 
v suterénu Těšínská 35 (20 tis. Kč); stavební úpravy chodby v suterénu radnice na                       
Těšínské ul. 35 (185 tis. Kč); oprava omítek v suterénu radnice, přeštukování (70 tis. Kč); 
malování chodeb  a schodiště včetně penetrace v budově radnice na Těšínské ul. 35 (106 tis. Kč); 
oprava přístupového chodníku ke KS Švejdova (45 tis. Kč); odstranění balkonů na budovách                 
nám. J. Gagarina 4,5,6 (208 tis. Kč); výměna zábradlí a madla u vstupu do budovy úřadu        
nám. J. Gagarina 5 (45 tis. Kč); montáž a usazení 2 ks úředních desek u vstupu do budovy       
(19 tis. Kč); provedení zátěžového nátěru podlahy v suterénu budovy radnice na                   
Těšínské ul. 35 (27 tis. Kč); vymalování kanceláří v 2.NP budovy úřadu na Těšínské ul. 35                
(72 tis. Kč); výměna přechodových lišt ve všech patrech mezi budovami 4,5 nám. J. Gagarina 
(20 tis. Kč). Z této položky jsou také hrazeny opravy služebních vozidel (118 tis. Kč), opravy 
výpočetní techniky (54 tis. Kč), opravy uličního značení (60 tis. Kč) apod. 
Výdaje na investice činily 1.591 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na  nákup 
výpočetní techniky – přepínač 3Com Switch (43 tis. Kč); rekonstrukce vstupu radnice               
nám. J. Gagarina nám. 4 včetně projektové dokumentace (1.018 tis. Kč); stavební úpravy v domě 
Bohumínská 134 – šatna + soc. zařízení dělníků čištění města (157 tis. Kč); zřízení dvou 
kanceláří v budově radnice na nám. J. Gagarina 5 (60 tis. Kč); vytvoření archivu OSV 
s uzamykatelnou mříží v suterénu budovy nám. J. Gagarina 4 (22 tis. Kč); zřízení sprchového 
koutu v 1. PP budovy nám. J. Gagarina 4 (67 tis. Kč), instalace systému GPRS pro dálkové 
sledování a hlášení poruch provozu kotelny na nám. J. Gagarina 4 a Těšínská 35 (118 tis. Kč), 
výroba a montáž brány na vstup do průjezdu do dvorní části budov úřadu nám. J. Gagarina 5               
(40 tis. Kč). 
Výdaje na položce ochranné pomůcky činí 114 tis. Kč, z nichž 90 tis. Kč bylo použito na nákup 
ochranných pracovních pomůcek pro osoby vykonávající veřejnou službu, která byla zavedena 
od března 2009. 
Na položce knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpání ve výši 157 tis. Kč  a byl z ní hrazen 
převážně nákup publikací, předplatné tiskovin a tisk volebních letáků.  
Výdaje na položce DDHM ve výši 1.495 tis. Kč byly použity např. na zakoupení nové výpočetní 
techniky (713 tis. Kč), interiérového vybavení kanceláří (92 tis. Kč),  úředních desek (38 tis. Kč), 
mobilních telefonů (85 tis. Kč), digitálních telefonů (89 tis. Kč), recepce nám. J. Gagarina 4    
(123 tis. Kč), osvětlení kapličky Keltičkova (19 tis. Kč), světelné řetězy – vánoční výzdoba                 
(36 tis. Kč), lavice + stůl radnice na Těšínské ul. 35 (40 tis. Kč). 
Na položce  nákup materiálu (2.137 tis. Kč) je vyšší čerpání z důvodu nákupu spotřebního 
materiálu, kancelářských, mycích, čisticích a hygienických potřeb, reklamních předmětů                       
(Den Slezské, reprezentace úřadu) a nákupu náplní do tiskáren. Byly nakoupeny keře, dřeviny, 



sazenice květiny, dřevní štěpka, travní směs  pro výsadbu kolem budov radnice. Z této položky 
je mimo jiné hrazen nákup pracovního nářadí,  spotřebního materiálu pro výkon veřejné služby.  
Výdaje na služby pošt činily 403 tis. Kč, a na služby telekomunikací a radiokomunikací 
(telefony, internet) byly výdaje ve výši 737 tis. Kč. 
Na pojistné byla vydána částka 1.211 tis. Kč, z této položky je hrazeno pojištění  majetku 
městského obvodu, připojištění vystavovaných uměleckých děl v 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 v Slezskoostravské 
galerii. 
Na položce nájemné, kam patří pronájem kopírovacích strojů byly vynaloženy prostředky ve 
výši 734 tis. Kč.  
Výdaje na nákup služeb činily 3.083 tis. Kč, a z této položky je mimo jiné  hrazena ostraha 
budov úřadu, převoz finanční hotovosti, úklidové služby a obsluha kotelen.  
K dalším výdajům tohoto paragrafu patří výdaje na spotřebu studené vody (97 tis. Kč), plyn 
(1.169 tis. Kč), el. energii (718 tis. Kč), pohonných hmot (122 tis. Kč).  
 
 

Odbor investiční 
 
Upravený rozpočet je ve výši 76.276 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,11 %, což představuje 
částku 74.832 tis. Kč.  
 
V průběhu roku byl posílen rozpočet výdajů: 
 
z vlastních zdrojů o 3.970  tis. Kč  

- projektová dokumentace: modernizace vybavení ZŠ, rekonstrukce a přístavba                   
MŠ Chrustova, revitalizace bytových domů Nová Osada – vodovod Kasární, místní 
komunikace Zemanská, Adamcova, Boční, Podílní, rekonstrukce ZŠ Škrobálkova,  

- realizace: demolice kina Horník,  byty v domě na Liščině 2, chodníky pro epitafní místa 
na ÚH, oprava podlahy v tělocvičně v ZŠ Pěší, oprava střechy a přístupové chodníky                
u byt. domů Muglinovská 80,82,84, v ZŠ Pěší – vybudování učebny praktických činností, 
ZŠ Bohumínská – dodávka chybějících roštů v areálu školy, MŠ Jaklovecká – instalován 
malý nákladní výtah,  

 
z prostředků statutárního města Ostravy o 56.802 tis. Kč 

- projektová dokumentace: regenerace sídliště Muglinov, studie využití důlních plynů na 
území Slezské Ostravy, 

- realizace: rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada 3 a 5, zateplení bytových 
domů na ul. Rettigové 2,4 a Jaklovecká 12, revitalizace nebytového domu na                       
ul. Riegrova 3, chodník ul. Koněvova, chodník ke Slezskoostravské radnici, chodníky pro 
epitafní místa na ÚH, byty v domě na Liščině 2, rekonstrukce ZŠ Bohumínská,  
energetické úspory ZŠ Pěší,  stavební úpravy MŠ Antošovická, stavební úpravy                
MŠ Jaklovecká, výměna oken a dveří MŠ Chrustova, ZŠ Pěší  - oprava podlahy, oprava 
sociálního zařízení tělocvičny, MŠ Antošovická – oprava střešní krytiny, výměna oken               
a dveří MŠ Chrustova, MŠ Slívova, 

 
z prostředků Moravskoslezského kraje o  600 tis. Kč 

- projektová dokumentace – regenerace brownfields v areálu sadu Maxima Gorkého 
v Ostravě-Kunčičkách, 

 
 



z nadace ČEZ o  1.000 tis. Kč 
- na realizaci: sportovní hřiště ZŠ Bohumínská, 

 
z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti  Moravskoslezsko o 9.699 tis. Kč 

- na realizaci: byty v domě na Liščině 2. 
 
 
I. V oblasti realizace 
 
A – Bytová výstavba  
 
Byty v domě na Liščině 2 
V měsíci březnu byla zahájena stavba pod názvem „Byty v domě Na Liščině 2“. Projekt řešil 
vybudování azylového domu v ul. Na Liščině 2/338, Ostravě-Hrušově. Rekonstrukci současného 
bytového domu vzniklo 10 bytových jednotek a zázemí pro pracovníky sociálního odboru 
městského obvodu Slezská Ostrava. Cílovou skupinou azylového domu  jsou rodiny                       
s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení, 
krizové životní situace  či z jiných závažných příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení                       
z majoritní společnosti a dále osobám do 26 let věku, opouštějícím školská zařízení pro výkon 
ústavní péče.  
Předmětem realizace veřejné zakázky byly komplexní stavební úpravy bytového domu 
spočívající zejména ve změnách dispozičního řešení, výměně oken, dveří, podlah, výměně všech 
vnitřních rozvodů, výměně střešní krytiny  a klempířských výrobků a půdní vestavbě čtyř 
bytových jednotek.  Stavba byla dokončena a zkolaudována. 
Tento projekt byl vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko.  
Radou města bylo schváleno předfinancování a spolufinancování tohoto projektu. Po zpracování 
závěrečné zprávy byla předložena Regionální radě žádost o platbu. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 787 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
290 tis. Kč a z prostředků Regionální rady částka ve výši 9.699 tis. Kč. 
 
 
Rekonstrukce a modernizace bytových domů Nová osada 
Počátkem října byla zahájena rekonstrukce a modernizace dalších bytových domů na sídlišti 
Nová Osada. Jedná se o dva bytové domy na ul. Nová Osada 3 a 5, kde nově vznikly čtyři byty       
o velikosti 1+3  a šest bytů o velikosti 1+2. U obou domů byla současně provedena stavební 
příprava pro realizaci půdní vestavby dvou bytů o velikosti 1+3. Stavba byla dokončena 
v prosinci. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 19.569 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 54 tis. Kč. 
 
Zateplení bytových domů na ul. M. D. Rettigové 2/1755, 4/1756 a Jaklovecká 12/1757 
Předmětem stavby bylo provedení zateplení všech tří domů včetně osazení nových klempířských 
výrobků, úpravy stávajících balkónů, výměny sklepních oken a výměny vstupních vchodových 
dveří. Zároveň byly vyměněny stávající vstupní dveře do jednotlivých bytů za nové, s požární 
odolností a upraveny zárubně.  V prosinci byla stavba dokončena. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 3.790 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 37 tis. Kč. 
 
 
 
 
 



 
Zateplení bytových domů na ul. Muglinovská 80/205, 82/220, 84/166, k.ú.Muglinov 
V měsíci prosinci proběhla přejímka stavby. Předmětem stavby bylo zateplení obvodového 
pláště, výměna stávajících oken za nová plastová, výměna vstupních dveří a klempířských 
výrobků.  
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1.869 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 85 tis. Kč. 
 
Revitalizace nebytového domu na ulici Riegrova č.p. 3/1 
Předmětem stavby byla revitalizace nebytového domu s 1.NP a 2.NP. Bylo provedeno zateplení 
objektu od soklové části nahoru, dále pak zateplení stropní konstrukce mezi suterénem a 1.NP. 
Součástí revitalizace byla oprava střechy. Celá fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím 
systémem. Stavba byla dokončena v měsíci srpnu. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1.167 tis. Kč.  
 
Oprava střechy bytového domu na ul. Muglinovská 80/205, 82/220, 84/166 
V listopadu byla dokončena oprava střešní krytiny bytových domů na ul. Muglinovská 80/205, 
82/220, 84/166. Byla provedena částečná výměna střešní krytiny a nový nátěr. 
Z vlastních prostředků byla hrazena částka ve výši 481 tis. Kč. 
 
Byt. dům na ul. Muglinovská 80/205, 82/220, 84/166 
Provedena dodávka a montáž  mříží do sklepních oken, výměna poštovních schránek, dveří do 
sklepa a oprava přístupových  a okapových chodníků 
Z vlastních prostředků byla hrazena částka ve výši 315 tis. Kč. 
 
 
 
D – DOPRAVNÍ STAVBY 
 
Chodník ul. Koněvova 
V říjnu byla dokončena výstavba nového chodníku na ul. Koněvova, který navazuje na stávající 
příjezdovou komunikaci  a ve volném terénu  pokračuje k ul. Koněvova až ke stávajícímu 
chodníku. Současně byl opraven stávající chodník a  příjezdová komunikace  a  vybudováno 
nové a částečně upraveno stávajícího veřejného osvětlení. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 4.150 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 136 tis. Kč. 
 
Stavební úpravy chodníku ke Slezskoostravské radnici 
V září byly dokončeny stavební úpravy  v úseku od přechodu pro chodce u mostu M. Sýkory po 
křížení s ul. Keltičkovou. Byla provedena výměna původního asfaltového krytu za betonovou 
protismykovou dlažbu včetně položení nových obrubníků, změna sklonu části chodníku , osazení 
nového zábradlí a provedení navazujících terénních úprav.    
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1.353 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 15 tis. Kč. 
 
Chodníky na epitafní místa č. 9 na Ústředním hřbitově. 
V říjnu byla dokončena realizace stavby. Stavební práce spočívaly ve vybudování nových 
přístupových chodníku k epitafním místům. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 2.800 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 286 tis. Kč. 
 
 
 



 
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohumínská - vjezd na nádvoří školy z ul. Dědičná 
Předmětem akce byla rekonstrukce vjezdu do areálu základní školy. Byl snížen sklon sjezdu, 
povrch byl proveden ze zámkové dlažby. Stavba byla dokončena v listopadu. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 532 tis. Kč. 
 
 
I – ŠKOLSKÉ STAVBY 
 
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohumínská 
SO 06 - Sportovní hřiště -  výstavba nové víceúčelové sportovní plochy velikosti 18 x 36m pro 
tenis, odbíjenou, košíkovou a malý fotbal, včetně konstrukce pro umístění košů na košíkovou               
a ochranného oplocení. Současně  byla postavena běžecká dvojdráha přímá  a plocha pro skok do 
dálky včetně doskočiště.  
SO 02 Vstupní pavilón – výměna střechy.   
SO 04 Tělocvična a SO 02 Vstupní pavilon – zateplení části fasády od ul. Bohumínská. 
Předmětem stavby bylo zateplení fasády vstupního pavilónu a tělocvičny ze strany od                  
ul. Bohumínská a výměna střechy nad vstupním pavilónem. Na stávající střešní konstrukci byla 
provedena izolace a tím došlo ke zvýšení střešní konstrukce. Byla položena nová vodorovná 
izolace z asfaltových modifikovaných pásů. Kolaudace stavby proběhla v prosinci. 
Dále byla provedena oprava oplocení areálu školy a oprava poškozeného trubního vedení                
a dodávka a montáž chybějících roštů v areálu školy. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 3.922 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 508 tis. Kč a z nadace ČEZ částka ve výši 1.000 tis. Kč (hřiště). 
 
Energetické úspory v objektech ZŠ Pěší" - budova "C" 
Předmětem stavby bylo zateplení obvodových stěn, výměna stávajících dřevěných oken za nová 
plastová, výměna vstupních dveří,  zateplení a hydroizolace střechy a související řemeslnické 
práce.  
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 5.675 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 182 tis. Kč 
V měsíci prosinci 2010 proběhly stavební úpravy pro vybudování učebny praktických činností. 
Byly provedeny nové vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, vyměněny obklady, 
podlahová krytina, opraveny omítky a výmalba.  
Z vlastních prostředků  byla hrazena částka ve výši 118 tis. Kč. 
 
ZŠ Pěší – budova „A“ 
Natažení soklové omítky včetně penetrace. 
Z vlastních prostředků  byla hrazena částka ve výši 53 tis. Kč. 
 
ZŠ Pěší  - oprava sociálního zařízení a podlahy u tělocvičny 
V říjnu byla dokončena renovace podlahy v tělocvičně. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 200 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
160 tis. Kč 
Stavba sociálního zařízení byla dokončena v prosinci. Předmětem stavby byla rekonstrukce 
hygienických zařízení pro chlapce a dívky – výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace                  
a elektro, výměna obkladů a dlažeb, podhledů a některých zařizovacích předmětů.  
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 560 tis. Kč. 
 
 
 
 
 



 
 
Stavební úpravy mateřské školy na ul. Antošovická, Ostrava – Koblov  
Předmětem stavby bylo zřízení další třídy ve II. nadzemním podlaží stávající budovy mateřské 
školy. Byly  provedeny  vnitřní stavební a dispoziční úpravy  a výměna vnitřní elektroinstalace               
a zdravotechniky. Nová třída mateřské školy obsahuje učebnu, hernu, sklad lehátek, WC dětí, 
umývárnu dětí, šatnu dětí, denní místnost personálu, výdejnu jídel,   umývárnu a WC personálu     
a úklidovou komoru. Ve výdejně jídel byl nově instalován malý nákladní výtah pro přepravu 
termoportů. Součástí stavebních úprav bylo také  zřízení nové samostatné plynovodní přípojky              
a samostatného vytápění mateřské školy osazením plynového kotle, včetně výroby teplé užitkové 
vody.  
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1.961 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve 
výši 300 tis. Kč. 
 
MŠ Antošovická, Ostrava-Koblov 
Byla vyměněna střešní krytina nad objektem C a spojovacím krčkem. Akce byla dokončena  
v prosinci. 
Tato akce byla hrazena z prostředků SMO ve výši 1.020 tis. Kč. 
Dále byla provedena dodávka a montáž 24 ks radiátorových  ventilů, 1 ks otopného tělesa             
a přetěsnění otopných těles. 
Z vlastních prostředků byla hrazena částka ve výši 97 tis. Kč. 
 
Výměna oken a dveří MŠ Chrustova 11/1448 
Byla provedena výměna všech stávajících oken a dveří za nová plastová stejných rozměrů. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 998 tis. Kč. 
 
Rekonstrukce budovy MŠ Slívova 11 – výměna oken a dveří 
Byla provedena výměna všech stávajících a oken a dveří za nová plastová stejných rozměrů. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 754 tis. Kč. 
 
Výměna výplní a stavební úpravy MŠ Jaklovecká 14/1201 
Předmětem akce byla výměna dřevěných a ocelových  oken za nová plastová, včetně nových 
parapetů (ve vybraných místnostech jsou osazeny okna s bezpečnostní folií nebo mřížemi). Dále 
byla provedena výměna některých dveřních výplní. Ve dvou nadzemních podlažích se zvětšil 
stávající otvor ve vnitřní nosné stěně, tím došlo ke spojení dvou místností v jednu. Ve čtyřech 
místnostech byla odstraněná konstrukce podlahy nahrazena OSB deskami s nášlapnou vrstvou             
z PVC. V nově vzniklých místnostech jsou vyměněna stávající osvětlovací tělesa za nová. 
Všechny místnosti, ve kterých byla měněna okna, jsou zednicky vyspraveny a vymalovány.  
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1.100 tis. Kč. 
 
 
K – OSTATNÍ STAVBY 
 
Odstranění budovy kina  Horník, O.- Kunčičky 
Bylo provedeno odstranění stavby.  Náklady ve výši 357.600,- Kč byly hrazeny z vlastních 
prostředků. 
 
 

 
 
 
 



II. V oblasti projektové přípravy 
 
A – Bytová výstavba  
 
Revitalizace bytových domů Nová Osada – 399 tis. Kč 
Poradenská činnost v oblasti politiky bydlení při přípravě, financování a realizaci projektu             
(5 tis. Kč), zpracování PD pro vydání změny nedokončené stavby vodovodního řadu DN 100                       
v ul. Stromovka (14 tis. Kč), zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení – vodovod 
Kasární (366 tis. Kč), zpracování PD pro provádění stavby vodovodního řadu DN 100                  
v ul. Stromovka (14 tis. Kč).  
 
Zateplení a výměna oken na bytové domy Bohumínská 91, 93 – 96 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech realizační 
dokumentace.  
 
Oprava střešní krytiny byt. domů na ul. Muglinovská 80,82 – 6 tis. Kč 
Zpracování položkového rozpočtu a technické zprávy. 
 
Regenerace sídliště Muglinov – 2.100 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 2.083 tis. Kč. 
 
Modernizace Zapletalova 6, 8, 10 – 95 tis. Kč 
Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu – výměna oken, střešní krytiny, svislá 
hydroizolace obvodového zdiva.  
 
Modernizace Zapletalova 2, 4 – 110 tis. Kč 
Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu – výměna oken, střešní krytiny, svislá 
hydroizolace obvodového zdiva. 
 
Zateplení byt. domu Vančurova – 40 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výměnu oken. 
 
Rekonstrukce budovy MŠ Bohumínská – 119 tis. Kč 
Zpracování PD pro provádění stavby. Oprava podlah, elektroinstalace, ÚT, hygienických 
zařízení.  
 
Modernizace Sionkova 7,9 –  100 tis. Kč 
Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu – výměna oken, střešní krytiny, svislá 
hydroizolace obvodového zdiva. 
 
 
D – Dopravní stavby 
 
Stavební úpravy chodníku ke slezskoostravské radnici – 30 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
Rozšíření parkovacích stání v lokalitě sídliště Kamenec – 76 tis. Kč 
Zpracování studie na rozšíření parkovacích stání v lokalitě sídliště vymezeno ulicí Bohumínskou 
a řekou Ostravicí. 
 
 
 



 
MK Boční vč. chodníků  – 57 tis. Kč 
Provedení geologicko-průzkumných prací (8 tis. Kč), zpracování PD pro stavební povolení                   
(49 tis. Kč). 
 
MK Zemanská – 99 tis. Kč 
Provedení geologicko - průzkumných prací (16 tis. Kč), zpracování PD pro stavební povolení 
(83 tis. Kč). 
 
Stavební úpravy zpevněných ploch na nám. J. Gagarina – 99 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
Stavební úpravy ul. Podílní – 100 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
Stavební úpravy ul. Adamcova – 100 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
Zpevněné plochy kolem obchodního střediska Kamenec – 99 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
Chodník ul. Bohumínská – úsek parkoviště Kamenec – Dědičná – 117 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
Podchod Kamenec – 98 tis. Kč 
Zpracování PD. Oprava schodiště, vstupních budov a elektroinstalace. 
 
Rozšíření parkovacích a odstavných míst v lokalitě Kamenec – 98 tis. Kč 
Zpracování PD pro územní řízení. 
 
 
I – Školské stavby 
 
Rek. a modernizace ZŠ Kamenec (Bohumínská) – 125 tis. Kč 
Zhotovení kopií projektové dokumentace v tištěné a digitální podobě (7 tis. Kč), odborné 
posouzení aktuálnosti PD (35 tis. Kč), úprava projektové dokumentace a aktualizace rozpočtů 
(24 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace na sportovní hřiště (59 tis. Kč). 
 
Sportovní hřiště u ZŠ Bohumínská – 8 tis. Kč 
Hlukové posouzení vč. výpočtů vlivu provozu na chráněné venkovní a vnitřní prostory 
nejbližších staveb. 
 
Energetické úspory ZŠ Pěší – 2 tis. Kč 
Aktualizace rozpočtů. 
 
Oprava sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ Pěší – 8 tis. Kč 
Zpracování položkového rozpočtu. 
 
Rekonstrukce ZŠ Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300 – 319 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění 
stavby (206 tis. Kč), vypracování energetického auditu vč. energetického štítku obálky                       
(58 tis. Kč), revize stavu a směru toku jednotné kanalizace, splaškových kanalizačních přípojek      
a dešťových svodů (55 tis. Kč). 



 
Odklanalizování ZŠ Škrobálkova 51/300 a byt. domu 291/49 O.-Kunčičky – 122 tis. Kč 
Revize stavu a směru toku zbývajícího úseku jednotné kanalizace, splaškových kanalizačních 
přípojek (29 tis. Kč), zpracování PD pro územní řízení (24 tis. Kč), zpracování PD pro stavební 
povolení (59 tis. Kč), polohopisné a výškopisné zaměření kanalizace vč. revizních šachet                  
(10 tis. Kč). 
 
Modernizace vybavení základních škol městského obvodu Slezská Ostrava - 149 tis. Kč 
Vypracování PD pro provádění stavby (120 tis. Kč), zpracování PD pro zřízení specializovaných 
učeben - fyzikální a chemické laboratoře (29 tis. Kč). 
 
Rekonstrukce budovy MŠ Slívova 11 – 6 tis. Kč 
Zpracování hydrogeologického posudku pro čistírnu odpadních vod 
 
Výměna výplní a stavební úpravy MŠ Jaklovecká 14/1201 – 125 tis. Kč 
Zpracování PD  pro stavební povolení (117 tis. Kč), měření  umělého osvětlení (8 tis. Kč). 
 
Rekonstrukce a modernizace MŠ Jaklovecká 14/1201 – snížení energetické náročnosti budovy            
a zřízení výtahu – 109 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
Rekonstrukce energ. vědomé otopné soustavy – plynová kotelna – MŠ Komerční – 78 tis. Kč 
Zpracování PD pro provádění stavby. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 64 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
14 tis. Kč. 
 
Rekonstrukce energ. vědomé otopné soustavy – plynová kotelna – MŠ Zámostní – 105 tis. Kč 
Zpracování PD pro provádění stavby. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 88 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
17 tis. Kč. 
 
Rekonstrukce energ. vědomé otopné soustavy – plynová kotelna – MŠ Chrustova – 99 tis. Kč 
Zpracování PD pro provádění stavby. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 80 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
19 tis. Kč. 
 
Oprava střešní krytiny budovy MŠ Antošovická 107 – 19 tis. Kč 
Zpracování PD pro provádění stavby. 
 
Výměna oken a zateplení v pavilonech“C“ a „D“ v areálu MŠ Antošovická 107 – 118 tis. Kč 
Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu. 
 
Rekonstrukce budovy MŠ Bohumínská – 119 tis. Kč 
Zpracování PD pro provádění stavby. Oprava podlah, elektroinstalace, ÚT, hygienických 
zařízení.  
 
MŠ ul. Antošovická, O.- Koblov – 11 tis. Kč 
Projektová dokumentace plynoinstalace a úpravy elektroinstalace pro zajištění samostatného, 
nezávislého vytápění a ohřevu vody. 
 
 
Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Chrustova – 433 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro provádění stavby. 



 
Rekonstrukce MŠ Chrustova  – snížení energetické náročnosti budovy – 107 tis. Kč 
Zpracování PD pro stavební povolení. 
 
 
K – Ostatní stavby 
 
Domy s pečovatelskou službou na ul. Heřmanická – zateplení obvod. pláště – 9 tis. Kč 
Zhotovení kopií projektové dokumentace v tištěné a digitální podobě. 
 
Dům s pečovatelskou službou Hladnovská – 20 tis. Kč 
Revize stavu a směru toku části kanalizace u DPS Hladnovská 119a, O.-Muglinov. 
 
Prodejna Heřmanice – 30 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech 
realizační dokumentace stavby. 
 
Studie využití důlních plynů na území Slezské Ostravy – 706 tis. Kč  
Zpracování studie. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 700 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
6 tis. Kč. 
  
Studie využitelnosti pozemků ve vlastnictví městského obvodu Slezská Ostrava – 28 tis. Kč 
Průzkum pozemků ve vlastnictví městského obvodu  Slezská Ostrava a okolní infrastruktury 
s cílem jejich posouzení z pohledu územního plánu včetně návrhu jejich možného využití. 
 
Objekt Diamo ve Slezské Ostravě – 60 tis. Kč 
Zpracování ověřovací studie revitalizace objektu „Diamo“ – varianty využití objektu s úpravou 
přilehlých ploch. 
 
Nízkoprahové a poradenské centrum, Ostrava-Kunčičky – 150 tis. Kč 
Zpracování dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o vnitřní dispoziční změny                     
I. a II. NP a změnu v užívání části objektu knihovny (118 tis. Kč), vypracování statického 
posudku. Podklad pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (10 tis. Kč), zpracování světelně technického návrhu 
denního a umělého osvětlení. Podklad pro zpracování PD (22 tis. Kč). 
 
Demolice kina Horník – 10 tis. Kč 
Vypracování dokumentace bouracích prací vč. položkového rozpočtu. 
 
Objekt šaten u hřiště O.-Koblov – 36 tis. Kč 
Vypracování studie  novostavby u multifunkčního hřiště v areálu školy. 
 
Příprava předproj. dokumentace regenerace brownfields sadu Maxima Gorkého – 600 tis. Kč 
Zpracování studie využitelnosti areálu sadu Maxima Gorkého v Ostravě-Kunčičkách. 
Hrazeno z prostředků MSK. 
 
Odvodnění naučné stezky na Landek – 90 tis. Kč 
Zpracování PD, vydané územní rozhodnutí, geodetické vytyčení vlastnických hranic. 
 
 
 
 



 
 
 
Průzkum a návrh sanačních prací na území zasaženém sesuvy v důsledku povodní – Ostrava-
Koblov – 109 tis. Kč 
Posouzení stavu a sanační řešení potřebné k zajištění stability skalního srázu nad ulicí Výklopná. 
 
DPS Hladnovská – terasa – 110 tis. Kč 
Statické posouzení, hydrogeologické sondy a inženýrskou činnost potřebnou při zpracování PD 
k územnímu a stavebnímu řízení (50 tis. Kč), zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení 
(36 tis. Kč), PD  pro stavební povolení vodních děl na přeložku části kanalizace  DN 300                     
(24 tis. Kč). 
 
 
                                                                                                                                                                                    
Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Upravený rozpočet je ve výši 70 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100%.  
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   
V prosinci 2010 bylo provedeno stavebně-technické posouzení pozemku a opěrné zdi                       
u městské komunikace ul. Českobratrská, Slezská Ostrava, v blízkosti ul. Bronzova                       
a přilehlých lokalit vč. návrhu technického a bezpečnostního řešení. 
  

 

Odbor majetkové správy 

Upravený rozpočet je ve výši 9.075 tis. Kč a vykazuje čerpání na 83,30%, což představuje částku 
ve výši 7.560 tis. Kč.  

 
na § 3612 – bytové hospodářství 
Upravený rozpočet je ve výši 2.700 tis. Kč a vykazuje čerpání na 87,17%, což představuje částku 
ve výši 2.354 tis. Kč. Z položky ostatní neinvestiční výdaje jsou  hrazeny přeplatky z vyúčtování 
služeb nájemníkům obecních bytů.  
 
na § 3613 – nebytové hospodářství 
Upravený rozpočet je ve výši 100 tis. Kč a vykazuje čerpání na 7,50%, což představuje částku ve 
výši 7 tis. Kč. 
Z položky ostatní neinvestiční výdaje jsou hrazeny přeplatky z vyúčtování služeb nájemníkům 
nebytových prostor.  
 
na § 3632 – pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 20 tis. Kč. Z tohoto § nebylo čerpáno. 
 
na § 3639 – komunální služby a územní rozvoj 
Upravený rozpočet je ve výši 100 tis. Kč a vykazuje čerpání na 1,19%, což představuje částku ve 
výši 1 tis. Kč. Byla zde vrácena částka za zřízení věcného břemene. 
 
 
 
 
 



 
 
na § 6171 - činnost místní správy  
Upravený rozpočet je ve výši 6.155 tis. Kč a vykazuje čerpání na 84,44%, což představuje částku 
ve výši  5.197 tis. Kč. Z tohoto § se hradí  platební příkazy FÚ, výkupy pozemků, znalecké 
posudky, vyhotovení geometrických plánů, prohlášení vlastníka při prodeji bytových jednotek aj. 
Za pronájem za pozemky pod budovami městského obvodu Slezská Ostrava, které jsou na 
pozemcích cizích vlastníků byla zaplacena částka ve výši 69 tis. Kč, za vypracování 
geometrických plánů a znaleckých posudků byla vynaložena částka ve výši 543 tis. Kč,                 
za nákup kolků částka ve výši 18 tis. Kč a za platby daní a poplatků SR částka ve výši                
1.323 tis. Kč. 
Za výkupy pozemků byla vydána částka ve výši 3.243 tis. Kč. Jednalo se o výkup pozemku            
v k. ú. Heřmanice, pozemek č.50/5, částka: 5 660,- Kč. Prodávající: p. Jan Gazdík.  Výkup 
spoluvlastnického podílu pozemku č. 1822 v k. ú. Muglinov, částka:  158 200,- Kč. Prodávající:  
Ing. Petra Cviková. Výkup pozemku v k. ú. Koblov, pozemek č. 578/10, částka: 79 500,- Kč. 
Prodávající: manželé Škutovi. Výkup spoluvlastnických podílů pozemků v k. ú. Heřmanice, 
částka: 3 000 000,- Kč. Prodávající: p. Dieter Körner. 
 

 

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů 
 
Upravený rozpočet je ve výši  39.963 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 99,71%, což představuje 
částku ve výši 39.848 tis. Kč. Původně schválený rozpočet byl během roku  navýšen celkem                    
o částku ve výši 14.613 tis. Kč (údržba veřejné zeleně, údržba ÚH, opravy komunikací,             
chodníků a čekáren, zimní údržba komunikací, chodníků, parkovišť a ramp), z toho               
jsme obdrželi částku ve výši 245 tis. Kč od společnosti Arcelor Mittal jako finanční dar na 
výdaje spojené s jarním čištěním komunikací v městském obvodu samosběrným zametacím 
strojem, částku ve výši 1.050 tis. Kč z rozpočtu  Moravskoslezského kraje a částku ve výši      
1.413 tis. Kč z rozpočtu SMO na pokrytí prvotních povodňových škod.   
 
 
na § 2212 - silnice     
Upravený rozpočet je ve výši 13.227 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,46%, což představuje 
částku ve výši 13.156 tis. Kč.  
Nákup služeb (komunikace) - výdaje na zimní údržbu místních komunikací činily                   
6.192 tis. Kč. Z toho částka ve výši 1.680 tis. Kč tvoří paušál za pohotovostní služby 
v pracovních dnech v jednotlivých měsících roku. Na čištění místních komunikací                       
a kanálových vpustí během roku byla vynaložena částka ve výši 1.477 tis. Kč, z toho na strojní 
čištění byla použita částka ve výši 1.011 tis. Kč (v tom je zapojen i dar ArcelorMittal                   
Ostrava, a. s. ve výši 245 tis. Kč), ostatní prostředky byly použity na čištění kanálových vpustí, 
příkopů atd., především v důsledku povodní. Byla zpracována projektová dokumentace na 
odvodnění garáží ul. Bořivojova  (19 tis. Kč).  
Opravy a udržování komunikací – 5.460 tis. Kč 
V důsledku neustálých krádeží byly během roku doplněny kanálové poklopy v nákladu téměř 
465 tis. Kč, především v oblasti Hrušova, Muglinova a Kunčiček. Opravy, výměna a údržba 
dopravního značení byly provedeny ve výši 350 tis. Kč, na opravy výtluků na komunikacích byla 
vynaložena částka ve výši 2.347 tis. Kč a do souvislejších oprav komunikací (pokládka živice, 
zpevnění recyklátem, vysypání struskou) bylo vloženo 1.415 tis. Kč. Z důvodu povodní byly 
zabezpečovány  i rozsáhlejší odvodňovací práce v celkové výši téměř  883 tis. Kč. 
 
 
 



Opravy výtluků a komunikací: 
Dostálova, Lanová, Těšínská, Olbrachtova, Bohumínská (233 tis. Kč), Bořivojova, Heřmanická, 
Bohumínská (335 tis. Kč), Hranečník, Konečného, Hradní, Uhrova, Požární, U Garáží, 
K Maliňáku, Kubicova, U Vlečky (312 tis. Kč), Bohumínská – parkoviště (58 tis. Kč), oblast ulic 
Podílní a Adamcova (270 tis. Kč), ul. Na Rampě (188 tis. Kč). Ostatní prostředky byly použity 
k opravě menších výtluků v obvodu. 
Další finanční prostředky byly použity na opravy komunikací, z toho větší opravy byly 
provedeny na ul. Lámař (582 tis. Kč), ul. Bohumínská - odvodnění (74 tis. Kč), ul. Čedičová 
(437 tis. Kč), ul. U Garáží (35 tis. Kč), zpevnění příjezdů k domům na ul. Muglinovské                       
(75 tis. Kč)  a na opravu propustku na ul. Dostálova x Záblatská (159 tis. Kč). 
Z investičních prostředků (8 tis. Kč) byla pořízena dokumentace na plánovanou akci „Parkovací 
plochy na ul. Kubínova“. 
 
                 
na § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací  
Upravený rozpočet je ve výši 7.122 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,96%, což představuje částku 
ve výši 7.119 tis. Kč.  
Nákup služeb (chodníky) – 4.946 tis. Kč  
Výdaje na zimní čištění chodníků, schodišť a parkovišť činily částku ve výši 4.480 tis. Kč. 
K zimnímu úklidu chodníků od sněhu, případně i ledu, byli využiti dělníci čištění města. Ti byli 
vysíláni na kolizní místa, především k úklidu zastávek MHD a přechodů komunikací v místech 
se zvýšeným pohybem občanů. Takto byly uspořeny nemalé finanční prostředky. 
Čištění chodníků po zimě bylo provedeno dodavatelskou firmou v objemu 466 tis. Kč. Byly 
čištěny především exponované chodníky - ul. Frýdecká, Antošovická, Hladnovská, 
Muglinovská, Bohumínská,  Heřmanická, Těšínská, Vratimovská, Holvekova,  Škrobálkova. 
Menší chodníky byly taktéž čištěny prostřednictvím dělníků čištění města. Bylo provedeno také 
rajonové čištění sídlišť Muglinov a Kamenec, které si vyžádalo náklady ve výši                       
135 tis. Kč. 
Neinvestiční příspěvky a náhrady - 5 tis. Kč – byla hrazena spoluúčast občanovi, kterému se stal 
úraz  na chodníku ul. Vrbické, a pojišťovna uznala nárok občana za oprávněný. 
Opravy a udržování (chodníky, zastávky MHD, čekárny) – 2.169 tis. Kč 
Nejexponovanější čekárny MHD v obvodu byly pravidelně udržovány odstraňováním graffiti 
(210 tis. Kč), jedná se především o zastávky Důl Petr Bezruč, Kamenec, Mexiko, Vysoká škola 
podnikání, Ústřední hřbitov, Kostel, Chrustova, Koněvova, Sídliště Muglinov, Gymnázium 
Hladnov. Dále byly provedeny opravy čekáren MHD „Jaklovecká“ ve výši 137 tis. Kč. Současně 
byl prováděn pravidelný úklid odpadků v zastávkách, který je zabezpečen rovněž dělníky čištění 
města a tím šetřeny finanční prostředky. Nákladem 36 tis. Kč byl opraven chodník na ul. 
Komerční a ul. Vrbická, další část chodníku na  ul. Antošovická (510 tis. Kč), chodník 
Bukovanského (420 tis. Kč), chodník u MŠ Slívova (87 tis. Kč), chodník ul. Michálkovická x Na 
Najmanské (46 tis. Kč), část chodníku Frýdecká (401 tis. Kč), chodník ul. Na Tabulkách                 
(168 tis. Kč) a předlážděny chodníky ul. Bernerova a Pláničkova (65 tis. Kč). Ostatní finanční 
prostředky byly použity na drobnější opravy chodníků, výtluků, oprav obrubníků, atp. 
 
 
na § 2333 – opravy drobných vodních toků          
Upravený rozpočet je ve výši 221 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,21%, což představuje částku 
ve výši 219 tis. Kč. 
Během roku byly opraveny 2 tzv. horské dešťové vpustě drobných vodních toků, a to na            
ul. Betonářské (DVT Muglinovský potok) ve výši 44 tis. Kč a na ul. Parcelní (DVT Korunka) ve 
výši 61 tis. Kč. V souvislosti se zabezpečením povodňových prací bylo provedeno také průběžné 
čištění drobných vodních toků ve výši 114 tis. Kč.  
 
 



na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 
Upravený rozpočet je ve výši 35 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,54%, což představuje částku ve 
výši 33 tis. Kč. 
V roce 2010 byl opraven Pomník padlým hrdinům v Matuškově sadu a bludné kameny                  
u Pomníku padlým na ul. Jeseninova. První oprava spočívala ve zhotovení 1 nápisné desky                 
a upevnění 2. desky přímo na pomník. Práce si vyžádaly necelých 16,5 tis. Kč. Ve druhém 
případě se jednalo o zhotovení nápisných tabulek na bludné kameny s názvy koncentračních 
táborů (3,5 tis. Kč).  Za 13 tis. Kč byla vyčištěna betonová zídka před slezskoostravskou radnicí 
od hanlivých grafitti. 
 
 
na § 3632 - pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 6.015 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,47%, což představuje částku 
ve výši 5.983 tis. Kč. V roce 2010 jsme z rozpočtu města Ostravy obdrželi neinvestiční dotaci na 
údržbu hřbitova a hrobová místa ve výši 4.663 tis. Kč,  část této dotace ve výši  3.270 tis. Kč 
byla vyčerpána na odboru TSKZaH. 
Nákup služeb a opravy a udržování na úseku pohřebnictví – 5.875 tis. Kč: 
Náklady na běžnou údržbu zeleně na šesti hřbitovech – jarní a podzimní hrabání (951 tis. Kč), 
kosení ploch zeleně (2.065 tis. Kč) a provedení náhradní výsadby (40 tis. Kč), kácení                       
a ořezy stromů a keřů (609 tis. Kč), likvidace odpadků (360 tis. Kč), postřiky proti škůdcům na 
výsadbách na ústředním hřbitově (43 tis. Kč), výkopy hrobů a pohřby osob bez pozůstalých      
(479 tis. Kč).  
Do oprav na ústředním hřbitově byla investována částka ve výši téměř 824 tis. Kč a na 
hřbitovech malých částka ve výši 508 tis. Kč. Na ústředním hřbitově byly opraveny                       
3 chodníčky kolem hrobových míst ve výši 762 tis. Kč, dále byla opravena vstupní brána, 
zrevidovány a zprovozněny vodovodní ventily po zimním období a provedena odstávka vody 
před zimním obdobím, opravena některá hrobová příslušenství, která byla poškozena vlivem 
pádu větví (62 tis. Kč). Na hřbitově v Koblově byly opraveny další chodníky (468 tis. Kč)             
a na hřbitově v Kunčičkách byla zabezpečena oprava hřbitovní zdi a vodovodní šachtice ve výši 
40 tis. Kč. 
Investiční prostředky byly vynaloženy na rekonstrukci kříže na hřbitově v Ostravě -Kunčičkách 
v celkové výši téměř 108 tis. Kč. 
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 10.745 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,96%, což představuje 
částku ve výši 10.741 tis. Kč. 
Nákup služeb a opravy a udržování na úseku vzhledu obce - 10.741 tis. Kč. 
Na údržbu zeleně, tj. jarní hrabání, kosení, kácení a ořezy stromů i keřů, včetně likvidace travní  
a dřevní hmoty, bylo vynaloženo za loňský rok celkem 9.253 tis. Kč, z toho na kácení, ořezy                
a likvidaci dřevní hmoty částka ve výši 1.885 tis. Kč, jarní a podzimní hrabání představovalo 
částku ve výši 1.460 tis. Kč a kosení ploch veřejné zeleně částku ve výši 5.647 tis. Kč, terénní 
úpravy pozemků si vyžádaly náklady ve výši 261 tis. Kč.  
Na úseku vzhledu obce byly vynaloženy finanční prostředky  ve výši 1.321 tis. Kč, z toho za 
odvoz a likvidaci odpadků z odpadkových košů a likvidaci psích exkrementů (1.048 tis. Kč), za 
doplnění písku v pískovištích (22 tis. Kč), za přistavování a odvoz kontejnerů k likvidaci 
pozůstatků budovy (67 tis. Kč). Na postřiky nebezpečných plevelů byla vynaložena částka ve 
výši 59 tis. Kč, do úklidu nepovolených skládek v obvodu byla investována částka ve výši                
125 tis. Kč (úprava terénu po zdevastovaných garážích + odvoz skládky na ul. Riegrova 
v Hrušově - 93 tis. Kč, úklid skládek na Zárubku - 32 tis. Kč).  
Na opravy bylo použito celkem 167 tis. Kč, a to především na výrobu a instalaci odpadkových 
košů – 124 tis. Kč a na rozšíření počtu i opravu košů na psí exkrementy. Ostatní finanční 
prostředky byly vynaloženy na opravu mobiliáře (laviček) a na výrobu cedulek "Zákaz skládky" 
- 43 tis. Kč. 



    
 
na § 3769 – ostatní správa v ochraně životního prostředí 
Upravený rozpočet je ve výši 7 tis. Kč a vykazuje čerpání na 87,26%, což představuje částku ve 
výši 6 tis. Kč. 
V loňském roce byly vynaloženy prostředky ve výši 6 tis. Kč na zpracování výluhů ze shrabků               
a smetků (doklad nutný k uložení odpadu na skládku) a deratizaci plochy veřejného prostranství. 
 
 
na § 5212 – ochrana obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 128 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,38%, což představuje částku 
ve výši 127 tis. Kč. 
Na tento § byly převedeny finanční prostředky z darů, které poskytly organizace nebo soukromé 
osoby na odstranění povodňových škod. Z těchto prostředků byla částečně financována oprava 
odvodňovacího žlabu na ul. Rajnochova. 
 
 
na § 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 
Upravený rozpočet je ve výši 2.463 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100%, což představuje částku 
ve výši 2.463 tis. Kč. 
Úklid a opravy komunikací, kanalizací i chodníků po květnových povodních zpočátku 
financoval ze svých prostředků odbor sám přesunem finančních prostředků mezi položkami. 
Nejdřív bylo zabezpečeno kácení vyvrácených stromů na podmočených pozemcích, čištěny 
kanalizační vpustě, zajištěna průtočnost drobných vodních toků, aby nevznikaly další škody na 
majetku nejen obce, ale i soukromých či právnických osob. Následně Moravskoslezský kraj 
poskytl finanční prostředky na odstranění povodňových škod ve výši 1.050 tis. Kč, z toho                  
470 tis. Kč na opravy a 580 tis. Kč na služby a čištění. Byly financovány tyto akce: úprava 
plochy ul. Vančurova (11 tis. Kč), zpevněny plochy po sesuvu a opraveny komunikace na 
ústředním hřbitově (180 tis. Kč), opravena kanalizace na ul. Pstruží (58 tis. Kč), opraveny 
kanalizační vpustě včetně žlabů na ul. K Oskarce a Záblatská (62 tis. Kč), opravena MK              
ul. Blatouchová (163 tis. Kč), zpevněna bezejmenná komunikace k RD z ul. Antošovická         
(10 tis. Kč), zabezpečen svah proti sesuvům na ul. Výklopná (11 tis. Kč) a opraven propadlý 
propustek na ul. Najzarova (85 tis. Kč). Na úseku služeb bylo financováno havarijní kácení 
stromů (98 tis. Kč), prvotní čištění komunikací (135 tis. Kč),  provedení monitoringů včetně 
čištění drobných vodních toků Korunka (11 tis. Kč) a Muglinovský potok (126 tis. Kč). 
Finanční prostředky rovněž poskytlo ze svého rozpočtu město Ostrava, a to ve výši                 
1.413 tis. Kč. Na opravy byla použita částka ve výši 1.025 tis.  Kč a na čištění, případně další 
služby byla čerpána částka ve výši  388 tis. Kč. Byly zabezpečeny tyto opravy: oprava MK  ul. 
Hřbitovní (280 tis. Kč), zpevněny břehy na drobném vodním toku Muglinovský potok             
(61 tis. Kč), opravy propustků na ul. Požární (73 tis. Kč) a ul. Podsedliště (9 tis. Kč). Částečně 
byly hrazeny opravy komunikací ul. Lopuchová (259 tis. Kč) a ul. Žabník (343 tis. Kč). 
Z položky služeb byly hrazeny práce na čištění drobných vodních toků Z pod ZOO                       
(15 tis. Kč), Slezskomlýnský náhon (218 tis. Kč), Muglinovský potok (49 tis. Kč). Dále byl 
vyčištěn příkop na ul. Podsedliště (23 tis. Kč), pročištěna kanalizace na ul. V Korunce                
(32 tis. Kč) a provedeny terénní úpravy oblasti Žabník (45 tis. Kč) včetně odstranění popadaných 
stromů (6 tis. Kč). Další opravy i čištění v nejvíce postižených místech městského obvodu se 
snažil odbor finančně zajistit i ze svého rozpočtu v maximální možné míře.  
 
 
 
 
 



Odbor sociálních věcí 
 
Upravený rozpočet je ve výši 38.941 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,68 což představuje částku 
ve výši 38.818 tis. Kč.  
 
§ 4171 – příspěvek na živobytí 
Upravený rozpočet je ve výši 27.922 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100,53 %, což představuje 
částku ve výši 28.071 tis. Kč.  
Příspěvek na živobytí je vyplácen osobám v hmotné nouzi podle § 21 zákona č. 111/2006 Sb.,                  
o pomoci v hmotné nouzi. 
Došlo k překročení čerpání o 149 tis. Kč v důsledku nárůstů osob v hmotné nouzi v roce 2010. 
Bude řešeno v rámci finančního vypořádání roku 2010 mezi městským obvodem                       
a SMO. 
 
§ 4172 – doplatek na bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 6.640 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100,15 %, což představuje 
částku ve výši 6 650 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. 
Došlo k překročení čerpání rozpočtu o 10 tis. Kč v důsledku nárůstu osob v hmotné nouzi. Bude 
řešeno v rámci finančního vypořádání roku 2010 mezi městským obvodem a SMO. 
 
 
§ 4173 – mimořádná okamžitá pomoc 
Upravený rozpočet je ve výši 3.470 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,14%, což představuje částku 
ve výši 3.440 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.  
Je vyplácen dle § 46, vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení. Tento příspěvek je sociální dávkou nenárokovou. Je to příspěvek určený úplně 
nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa, ve výši 800,- Kč měsíčně. 
 
 
§ 4183 – příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu a garáže 
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. Je vyplácena podle § 45, vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení. 
 
 
§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
Upravený rozpočet je ve výši  35 tis. Kč a vykazuje čerpání na 49,84 %, což představuje částku 
ve výši 17 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 a podpora samost. bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši  44 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 30,71 % což představuje částku 
ve výši 13 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.  
 
 
§ 5269 – ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 
Upravený rozpočet je ve výši 150 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100 %. 
Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na pokrytí následků povodní z května 2010. Dávka byla 
vyplacena ve výši 30 tis. Kč a byla vyplacena 5 rodinám v obvodu Slezská Ostrava, postiženým 
následkem povodní. 
 
 
§ 6171 – činnost místní správy 
Upravený rozpočet je ve výši  650 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 69,91 %, což představuje částku 
ve výši 454 tis. Kč. Z tohoto § je hrazeno převážně poštovné, jsou to poplatky poště za poštovní 
poukázky typu B, kterými jsou vypláceny všechny dávky. 
 
 
 

Odbor vnitřních věcí 
 
Upravený rozpočet je ve výši 89.775 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,87%, což představuje 
částku ve výši 85.168 tis. Kč.  
 
na § 1014 – ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvl. veterinární péče  
Upravený rozpočet je ve výši 6 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,83%, což představuje částku                   
5 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění                      1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                                    5 tis. Kč 
 
 
na § 3315 – činnosti muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 699 tis. Kč a vykazuje čerpání na 74,68%, což představuje částku  
ve výši 522 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru                 269 tis. Kč 
ostatní osobní výdaje         111 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení         88 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        32 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání            2 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené           8 tis. Kč  
(SF – příspěvek na odívání)       
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        12 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci)             
 
 
 
 



na § 3319 – ostatní záležitosti kultury 
Upravený rozpočet je ve výši 114 tis. Kč a vykazuje čerpání na 86,05%, což představuje částku 
ve výši 98 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          8 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      90 tis. Kč 
 
 
na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního                    
a  historického povědomí 
Upravený rozpočet je ve výši 8 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,19%, což představuje částku                        
ve výši 8 tis. Kč. 
 
nákup materiálu j.n.                                                                      8 tis. Kč 
(věnce, kytice) 
 
 
na § 3330 – činnost registrovaných církví a náboženských  společností  
Upravený rozpočet je ve výši 12 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,83%, což představuje částku                        
ve výši 11 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      10 tis. Kč 
 
 
na § 3392 – zájmová činnost v kultuře 
Upravený rozpočet je ve výši 280 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,31%, což představuje částku  
ve výši 272 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru      187 tis. Kč 
(domovník-správce kulturního domu)  
ostatní osobní výdaje             5 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení         46 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        17 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 105 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,61%, což představuje částku 
ve výši 95 tis. Kč.  
 
knihy, učební pomůcky a tisk        12 tis. Kč 
(tiskopisy pro potřeby matriky) 
 – pozvánky na vítání občánků, setkání s jubilanty) 
nákup materiálu jinde nezařazený         53 tis. Kč 
(vypichované misky pro svatební obřady,  
keramika – setkání s jubilanty) 
pohoštění            11 tis. Kč 



(např. občerstvení – setkání s jubilanty) 
věcné dary            20 tis. Kč  
(dárkové balíčky pro potřeby matriky-jubilanti) 
 
 
na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 
Upravený rozpočet je ve výši 61 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,03%, což představuje částku                 
ve výši 60 tis. Kč. 
 
ostatní osobní výdaje           46 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení         11 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          4 tis. Kč 
 
  
na § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost 
Upravený rozpočet je ve výši 22 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,09%, což představuje částku                 
ve výši 22 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění                                 2 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      20 tis. Kč 
 
 
na § 3421 – využití volného času dětí a mládeže 
Upravený rozpočet je ve výši 15 tis. Kč a vykazuje čerpání na 63,94%, což představuje částku  
ve výši 10 tis. Kč.  
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                        5 tis. Kč 
(Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci městského 
obvodu.) 
věcné dary (poháry)             4 tis. Kč 
 
 
na § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 
Upravený rozpočet je ve výši 16 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,94%, což představuje částku  
ve výši 16 tis. Kč.  
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      10 tis. Kč 
(Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci městského 
obvodu.) 
věcné dary (poháry)             5 tis. Kč 
 
na § 3632 – pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 3.468 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,06%, což představuje částku  
ve výši 3.123 tis. Kč. 
 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru              2 171 tis. Kč 
(oddělení hřbitovní správy)  
ostatní osobní výdaje           77 tis. Kč   
povinné poj. na soc. zabezpečení       534 tis. Kč 



povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      195 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání            5 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené         23 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
náhrady mezd v době nemoci          10 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      108 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci) 
 
 
na § 3719 – ostatní činnosti k ochraně ovzduší 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,09%, což představuje částku                 
ve výši 11 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      10 tis. Kč 
 
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 7.998 tis. Kč a vykazuje čerpání na 91,24%, což představuje částku  
ve výši 7.297 tis. Kč. Část finančních prostředků ve výši 1.776 tis. Kč 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              5 200 tis. Kč 
(dělníci čištění města)  
povinné poj. na soc. zabezpečení    1 258 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      467 tis. Kč 
náhrady mezd v době nemoci          50 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                              322 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci) 
 
 
na § 3769 – ostatní správa v ochraně životního prostředí 
Upravený rozpočet je ve výši 17 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,18%, což představuje částku                
ve výši 16 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      15 tis. Kč 
 
 
na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  
Upravený rozpočet je ve výši 3.963 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,64%, což představuje částku  
ve výši 3.949 tis. Kč. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým byly na účet městského 
obvodu přijaty finanční prostředky z VPS SR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením 
činnosti vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru              2 945 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení       733 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      265 tis. Kč 
náhrady mezd v době nemoci            6 tis. Kč 



 
 
na § 4344 – sociální rehabilitace 
Upravený rozpočet je ve výši 188 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100%, což představuje částku ve 
výši 188 tis. Kč. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým městskému obvodu poskytla 
neinvestiční dotaci ze SR ve výši 188 tis. Kč na realizaci projektu „Dva“ v rámci programu 
„Podpora terénní práce 2010“.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru      141 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení         35 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        12 tis. Kč 
 
 
na § 4349 – ostatní péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 17 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,18%, což představuje částku                
ve výši 16 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                     15 tis. Kč 
 
 
na § 4351 – osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 7.590 tis. Kč a vykazuje čerpání na 91,75%, což představuje částku  
ve výši 6.964 tis. Kč. Rada města schválila úpravu rozpočtu, kterou městskému obvodu poskytla 
neinvestiční dotaci ze SR ve výši 250 tis. Kč na realizaci projektu „Pečovatelská služba“.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru             4 894 tis. Kč 
ostatní platy             8 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení              1 213 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění     441 tis. Kč 
ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem        3 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání         88 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené        20 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
náhrady mezd v době nemoci         13 tis. Kč  
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu     285 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 na 100%, což představuje částku 
800 tis. Kč. Rada města schválila úpravu rozpočtu, kterou městskému obvodu poskytla 
neinvestiční dotaci ze SR ve výši 800 tis. Kč na realizaci projektu „Odlehčovací pobytová 
služba“.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru       598 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení      149 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění       53 tis. Kč 
 
 
 
 



na § 4374 – azylové  domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 
Upravený rozpočet je ve výši 626 tis. Kč a vykazuje čerpání na 74,31%, což představuje částku 
ve výši 465 tis. Kč. Rada města schválila financování projektu „Byty v domě na Liščině 2“ 
v roce 2010. Část finančních prostředků je financována z EU, část ze SR a část z rozpočtu města. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru        339 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení         85 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        30 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        11 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci)  
 
 
na § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,09%, což představuje částku ve 
výši 11 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      10 tis. Kč 
 
 
na § 5212 – ochrana obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 26 tis. Kč a nevykazuje čerpání.  
 
 
na § 5299 – ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st. 
Upravený rozpočet je ve výši 104 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,33%, což představuje částku 
ve výši 98 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          8 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      90 tis. Kč 
 
 
na § 5399 – ostatní záležitosti veřejného pořádku 
Upravený rozpočet je ve výši 17 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,18%, což představuje částku                  
ve výši 16 tis. Kč.  Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      15 tis. Kč 
 
 
na § 5512 – požární ochrana – dobrovolná část 
Upravený rozpočet je ve výši 11 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,09%, což představuje částku                  
ve výši 11 tis. Kč. Ocenění občanům, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
  
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění          1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu                      10 tis. Kč 
 
 
 



 
na § 6112 – zastupitelstva obcí 
Upravený rozpočet je ve výši 6.334 tis. Kč a vykazuje čerpání na 93,04%, což představuje částku  
ve výši 5.893 tis. Kč.   
 
ostatní platy            22 tis. Kč 
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů              4 501 tis. Kč 
(uvolnění i neuvolnění členové zastupitelstva) 
povinné poj. na soc. zabezpečení       634 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      421 tis. Kč 
ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem         8 tis. Kč  
služby školení a vzdělávání            2 tis. Kč 
nákup ostatních služeb          36 tis. Kč  
pohoštění            48 tis. Kč 
(pohoštění - schůze rady, zasedání zastupitelstva)    
účastnické poplatky za konference           1 tis. Kč 
ostatní nákupy j.n.         104 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání)    
věcné dary            35 tis. Kč 
(dárkové předměty) 
náhrady mezd v době nemoci          10 tis. Kč 
ostatní náhrady placené obyvatelstvu        25 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        48 tis. Kč 
(SF - pracovní + životní výročí, příspěvek na rekreaci,  
penzijní připojištění, životní pojištění) 
 
 
na § 6114 – volby do Parlamentu ČR 
Upravený rozpočet je ve výši 691 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,38%, což představuje částku 
ve výši 687 tis. Kč. Zahrnuje výdaje za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 
ve dnech 28. – 29.5.2010. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým městskému obvodu 
poskytla zálohu na běžné výdaje ve výši 367 tis. Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení 
volných zdrojů u základního běžného účtu v návaznosti na schválenou „Zprávu o výsledku 
hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2009 – závěrečný účet“ a městskému obvodu 
přidělilo finanční prostředky na volby v roce 2010 ve výši 49 tis. Kč. Částka ve výši 275 tis. Kč 
pak byla dokryta z rezervy vlastních prostředků. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru        26 tis. Kč 
ostatní platy              2 tis. Kč 
ostatní osobní výdaje         370 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení                    19 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        33 tis. Kč 
ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem         1 tis. Kč 
nákup materiálu jinde nezařazeného         11 tis. Kč 
(kancelářské potřeby) 
služby pošt            58 tis. Kč 
(podání hlasovacích lístků) 
nájemné          121 tis. Kč 
(nájem nebytových prostor, nájem PC) 
nákup ostatních služeb          19 tis. Kč 
(použití místnosti a dodávka služeb) 
pohoštění                                                                                    27 tis. Kč 
(stravenky) 



 
 
na § 6115 – volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 
Upravený rozpočet je ve výši 1.014 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,17%, což představuje částku 
ve výši 995 tis. Kč. Zahrnuje výdaje za volby do Senátu Parlamentu České republiky                       
a obecních zastupitelstev konané ve dnech 15.-16. října 2010 a volby do Senátu Parlamentu 
České republiky konané ve dnech 22.-23. října 2010. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení 
volných zdrojů u základního běžného účtu v návaznosti na schválenou „Zprávu o výsledku 
hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2009 – závěrečný účet“ městskému obvodu 
přidělilo finanční prostředky na volby v roce 2010 ve výši 697 tis. Kč. Částka ve výši                 
317 tis. Kč pak byla dokryta z rezervy vlastních prostředků. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru        38 tis. Kč 
ostatní platy              2 tis. Kč 
ostatní osobní výdaje         527 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zabezpečení                    21 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        47 tis. Kč 
ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem         1 tis. Kč 
nákup materiálu jinde nezařazeného           4 tis. Kč 
(kancelářské potřeby) 
služby pošt            58 tis. Kč 
(podání hlasovacích lístků) 
nájemné          197 tis. Kč 
(nájem nebytových prostor, nájem PC) 
nákup ostatních služeb          46 tis. Kč 
(použití místnosti a dodávka služeb) 
pohoštění                                                                                    55 tis. Kč 
(stravenky) 
 
 
na § 6171 – činnost místní správy 
Upravený rozpočet je ve výši 51.936 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,07%, což představuje 
částku ve výši 49.893 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru            33 492 tis. Kč 
(činnost místní správy) 
ostatní osobní výdaje         333 tis. Kč  
povinné poj. na soc. zabezpečení               9 112 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění              3 302 tis. Kč 
povinné pojistné na úrazové pojištění           225 tis. Kč 
ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem         1 tis. Kč 
služby pošt                         4 tis. Kč 
(poštovné) 
služby školení a vzdělávání        732 tis. Kč 
nákup ostatních služeb          37 tis. Kč  
(vstupní prohlídky, preventivní prohlídky)        
pohoštění            64 tis. Kč 
(pohoštění pro potřeby sekretariátu starosty,  
místostarostů, porady vedoucích odborů) 
účastnické poplatky za konference          2 tis. Kč  
ostatní nákupy jinde nezařazené      740 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
věcné dary           19 tis. Kč 



(gratulační kytice, dárkové předměty) 
náhrady mezd v době nemoci         98 tis. Kč   
dary obyvatelstvu            5 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu             1 727 tis. Kč 
(SF – pracovní + životní výročí, příspěvek na rekreaci, 
penzijní připojištění, životní pojištění)  
 
 
§ 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 
Upravený rozpočet je ve výši 3.615 tis. Kč, vykazuje čerpání na 100%. 
 
převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů            3 615 tis. Kč 

 

Odbor školství a kultury 
 
Upravený rozpočet je ve výši 19.760 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,43%, což představuje 
částku ve výši 19.449 tis. Kč.  
 
 
na § 3111 - předškolní zařízení  
Upravený rozpočet je ve výši 7.964 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,68%, což představuje částku 
ve výši 7.938 tis. Kč.  
Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací – mateřských škol, 
z nichž 4 mají rovněž odloučené 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    5.420 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava    1.016 tis. Kč       
odpisy dlouhodobého majetku                1.502 tis. Kč 
(neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku je rozhodnutím zřizovatele vrácen zpět 
do jeho rozpočtu). 
 
 
na § 3113 - základní školy  
Upravený rozpočet je ve výši 10.257 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,84%, což představuje 
částku ve výši 10.138 tis. Kč.  
Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací základních škol. 
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     5.948 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava                1.000 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava - plavecký výcvik      179 tis. Kč 
odpisy dlouhodobého majetku      2.348 tis. Kč 
(neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku je rozhodnutím zřizovatele vrácen zpět 
do jeho rozpočtu). 
nákup ostatních služeb – výlet odměněných dětí ZŠ         10 tis. Kč 
pohoštění – oběd odměněných dětí na výletě           3 tis. Kč 
Pro ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 na projekt „První   šance pro každého II.“ 
jsme obdrželi částku ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 



Pro ZŠ Škrobálkova, Ostrava – Kunčičky v rámci operačního programu „Vzdělání pro 
konkurenceschopnost“ jsme obdrželi dotaci ve výši 590 tis. Kč. Část finančních prostředků je 
z EU, část ze SR.   
 
 
na § 3315 – činnost muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 200 tis. Kč a vykazuje čerpání na 72,91%, což představuje částku 
ve výši 146 tis. Kč. Z tohoto § byly proplaceny výdaje spojené s realizací výstav ve Slezské 
galerii. Celkový příjem ze vstupného byl  16.400,- Kč. 
V roce 2010 byly realizovány následující výstavy: 
Škola architektury v Ostravě 
Občanská heraldika 
Ivan Titor, Igor Kitzberger 
Michaela Terčová a studenti 
Renáta Fučíková: Obrázky z českých dějin a pověstí 
Ostrava z druhé strany – výstava ostravských výtvarníků 
Marie Doležalová – Doteky duše 
 
knihy, učební pomůcky, tisk              55 tis. Kč 
(tisky pozvánek, plakátů a jiných propagačních materiálů) 
nákup ostatních služeb                     71 tis. Kč 
(nájem a dovoz výstavních exponátů, jejich instalace, program na vernisážích apod.) 
pohoštění (pohoštění na vernisážích)             20 tis. Kč 
 
 
na § 3319 – ostatní záležitosti kultury 
Upravený rozpočet je ve výši 347 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,39%, což představuje částku 
ve výši 341 tis. Kč.  
Na „Cyklus komorních koncertů 2010“ jsme obdrželi dotaci ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu SMO, 
z těchto prostředků jsou hrazeny tisky propagačních materiálů, květinové dary, cestovné, 
ubytování umělců a poplatky OSA.  
V roce 2010 bylo uspořádáno celkem 10 komorních koncertů. Všechny se setkaly s velkým 
ohlasem, byly to následující koncerty: 
 
leden – Wihannovo kvarteto (L. Čepický, J. Schulmeister, J. Žigmund, A. Kaspřík)  
únor – Koncert ke 200. výročí narození Fryderyka Chopina (J. Hanousek, I. Kahánek) 
březen – Kateřina Englichová a Martin Kasík 
duben – Slovenské duo (R. Kakony, E. Prochác) 
květen – Bohuslav Matoušek a Jaroslav Tůma 
červen – Lukáš Vondráček, Jiří Vodička a Petr Nouzovský 
září – Canto Cello (D. Brodka, M. Hayashi, R. Armbrust) 
říjen – Klavírní trio Franze Liszta z Výmaru 
listopad – Zuzana Lapčíková a Josef Fečo 
prosinec – Slovácká vánoce na radnici (cimbálová muzika Stanislava Gabriela) 
 
Byly natištěny pozvánky a plakáty na koncerty celkem ve výši 36 tis. Kč, nakoupeny květiny pro 
účinkující umělce za 6 tis. Kč. Za služby související s pořádáním koncertů – honoráře 
účinkujícím, cestovné, ubytování umělců, bylo vydáno celkem 296 tis. Kč, za poskytnuté 
neinvestiční příspěvky 4 tis. Kč (poplatky OSA). 
Celkové příjmy ze vstupného na koncerty činily 53.400,- Kč. 
 
 
 



 
na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  
Upravený rozpočet je ve výši 992 tis. Kč a vykazuje čerpání na 89,28%, což představuje částku 
ve výši 886 tis. Kč. Z tohoto § se čerpají výdaje při různých kulturních akcích (např. akce 
Slezská vítá Nový rok 2010, akce Den Slezské, apod.).  
knihy, učební pomůcky, tisk                  23 tis. Kč 
(tisk propagačních materiálů na akci Den Slezské) 
nákup materiálu         61 tis. Kč 
(nákup věcných odměn pro děti na akci Den Slezské) 
nákup ostatních služeb                       714 tis. Kč 
(akce Vítání Nového roku 2010 a akce Den Slezské – ohňostroj, pronájem hradu, honoráře za 
vystoupení umělců, ozvučení, zastřešení, nájem atrakcí, apod.  
pohoštění          73 tis. Kč 
(pohoštění účinkujících a raut na akci Den Slezské) 
poplatky OSA          15 tis. Kč 
 
Celkové příjmy ze vstupného na akci Den Slezské byly 134 tis. Kč a přijaté finanční dary na 
kulturní účely – na akci Den Slezské byly 249 tis. Kč. 
 
 

Odbor financí a rozpočtu 

Upravený rozpočet je ve výši  4.971 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 45,93%, což představuje 
částku ve výši 2.283 tis. Kč. Na položce rezervy je částka ve výši 2.460 tis. Kč.   
 
dary a dotace obč. sdružením a nezisk. organizacím                   144 tis. Kč 
nákup ostatních služeb - stravenky                                     1.686 tis. Kč 
cestovné           110 tis. Kč 
nákup kolků                                                                             83 tis. Kč 
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady      216 tis. Kč 
konzultační, poradenské a právní služby                    44 tis. Kč 
 
Na základě písemného závazku městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 27.10.2009                        
se spolufinancováním likvidace nepovolené skládky komunálních odpadů v lokalitě Liščina, k.ú. 
Heřmanice ve výši 1.000 tis. Kč, byla městu Ostrava zaslána na účet tato částka.  

 

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 2010 byly poskytnuty z tohoto fondu dva  úvěry, jeden ve výši 100 tis. Kč                       
a jeden ve výši 200 tis. Kč, a to na zateplení fasády. Úvěry jsou řádně spláceny.  K 31.12.2010 je 
zůstatek fondu ve výši 1.608.047,03 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 2010 byla převedena na účet sociálního fondu částka ve výši  3.615 tis. Kč  a tato částka 
byla čerpána v souladu s rozpočtem sociálního fondu a to na příspěvek na stravování uvolněných 
členů zastupitelstva, příspěvek na odívání, příspěvek na rekreaci, příspěvek na životní a pracovní 
jubilea a příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění uvolněných členů 
zastupitelstva a zaměstnanců. K 31.12.2010 je zůstatek fondu ve výši 655.404,60 Kč. 
 



 

C e l k o v é   v ý d a j e   k   31.12.2010 

jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na 96,13% a činí  341.363 tis.  Kč. 

 

 

3.  Z Á V Ě R  
 
 
     Jak vyplývá z předložené zprávy, je celkové hospodaření našeho městského obvodu za rok 
2010 velmi dobré. 
 
Celkový výsledek hospodaření za tento rok je ve výši + 46.280 tis. Kč a zapojení přebytku do 
rozpočtu roku 2011 je navrhováno takto: 
 
finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava     410 tis. Kč 
sociální fond  1.500 tis. Kč 
rezerva  6.370 tis. Kč 
 
k dalšímu zapojení do rozpočtu roku 2011 jednotlivým odborům  38.000 tis. Kč 
 
- odbor investiční 13.500 tis. Kč 
- odbor TSKZaH   9.000 tis. Kč 
- odbor TSB 13.500 tis. Kč 
- odbor ŠaK   2.000 tis. Kč 
 
 
Ve dnech 11. - 13.10. 2010  bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu               
a ve dnech 30.3. – 1. 4. 2011 bylo provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření městského 
obvodu  za rok 2010 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 , že při přezkoumání nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani 
neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
     Na základě tohoto závěru a předloženého závěrečného účtu  d o p o r u č u j e  rada 

městského obvodu Slezská Ostrava schválit tento předložený závěrečný účet a souhlasit 

s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2010  

b e z   v ý h r a d. 
 
 
 
 
 



 
SEZNAM   ZKRATEK 
 
DVT    drobný vodní tok 
DHDM  drobný hmotný dlouhodobý  majetek  
DPS   dům s pečovatelskou službou 
EZS   elektronický zabezpečovací systém 
FÚ   Finanční úřad 
HZ   hasičská zbrojnice 
JSDH  jednotka sboru dobrovolných hasičů 
KD   kulturní dům 
KÚ   krajský ůřad 
KS   kulturní středisko 
MŠ           mateřská škola 
MF ČR                 Ministerstvo financí České republiky 

MHD   městská hromadná doprava 
OKD                         Ostravskokarvinské doly 
OSA   ochranný svaz autorský 
ONIV  ostatní neinvestiční výdaje 
OSV   odbor sociálních věcí 
PD   projektová dokumentace 
PHM   pohonné hmoty 
SMO, MO  statutární město Ostrava, město Ostrava 
SF   sociální fond 
SPOD  sociálně právní ochrana dětí 
SV   studená voda 
STA   společná televizní anténa 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                                                                                                                       Tabulka č. 1 

Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava 
k 31.12.2010 

      ( v tis. Kč ) 
                                                                                                 k 31.12.2009 k 31.12.2010

Pohledávky                                                                       39.027 47.657

Pohledávky z obchodního styku                                                     20.441  22.628

z toho: 

právně vymáhané nájemné                                                                   9.965 

běžný nájem 

pronájem a služby nebytové prostory,KD,úroky                                    209 

pronájem  pozemků                                                                              1.045 

prodej pozemků                                                                                       197 

prodej ostatních nemovitostí                                                                   150 

pečovatelská služba 

pokuty                                                                                                       

přestupky                                                                                                 952 

sankce, poplatky   (Otakar Hubálek-OTA   5.761)                              5.777  

poplatek ze psů                                                                                        124 

ostatní                                                                                                      704 

 

 9.901

416

    673

 990

3.012

 0

    5

154

  917

 5.771

133

  656

Jiné 31

Přeplatky hmotné nouze                                                                           0 1.113  

 
 
V roce 2010 celkové pohledávky ve výši 47.657 tis. Kč jsou tvořeny provozními zálohami (voda, 
plyn, elektr., teplo) ve výši 13.071 tis. Kč, ostatními pohledávkami – proúčtování služeb 
k nájmům ve výši 6.423 tis. Kč a dohadné položky k tomu (r.2011) ve výši 5.504 tis.Kč a dále 
pohledávkami z obchodního styku ve výši 22.628 tis. Kč. 
Na položce prodej pozemku se jedná o částku, která byla následně zrušena z důvodu nezaplacení 
a zrušení kupních smluv. 
 
V tomto roce jsme odepsali na pohledávkách částku 618 tis. Kč. Jednalo se především                  
o pohledávky z nájmu bytu a služeb s tím spojených. 
 
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. 

 

 
 



 
 

Tabulka č. 2 
 

Závazky městského obvodu Slezská Ostrava 
k 31.12. 2010 

 
 ( v tis. Kč ) 

Dlouhodobé závazky   2.198 

půjčka z MO (školní jídelny) 

 

2.198 

 

Krátkodobé závazky   476 

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

závazky z obchodního styku (fa. spl. v r.2011) 

   17  

  459 

 
 
 
 
 
Krátkodobé závazky ve výši  476 tis. Kč představují faktury dodavatelů za provedené práce       
v roce 2010, které však byly doručeny v posledních prosincových dnech roku 2010, takže musí 
být zaúčtovány ještě do tohoto roku. Většina z nich však je splatná až v roce 2011 – 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 2010  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  2010  vráceny   
statutárnímu  městu  Ostrava. 
 

 
 



 
 

 



Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ rok 2010 – tabulka č. 3           

tis. Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

  Neinvestiční   z toho         v tom   Hospod. z toho    

Organizace příspěvek MOb kraj 

přísp. 
MMO, 
granty 

zůstatek 
rez.+inv. 

fondu Výnosy Náklady čerpání kraj sp.energií ostatní výsledek HV provoz HV kraj  
MŠ Bohumínská 
(302) 5 460 1 806 3 454 200 154 5 460               

hl.činnost          295 5 754 3 454 534 1 766 1 1 0  

vedl.činnost                     0      
MŠ Jaklovecká 
(303) 4 924 1 144 3 630 150 583 4 924               

hl.činnost          323 5 256 3 630 470 1 156 -9 0 0  

vedl.činnost           13 4   4 0 9      

MŠ Chalupova (309) 3 153 1 059 1 994 100 204 3 153               

hl.činnost          128 3 336 1 994 151 1 191 -55 0 0  

vedl.činnost           118 63   50 13 55      

MŠ Keramická (311) 1 940 321 1 379 240 40 1 940               

hl.činnost          72 1 976 1 379 118 479 36 36 0  

vedl.činnost                            

MŠ Chrustova (313) 4 785 672 3 968 145 88 4 785               

hl.činnost          139 4 924 3 968 311 645 0 0 0  

vedl.činnost                            

MŠ Požární (314) 2 362 477 1 770 115 166 2 362               

hl.činnost          117 2 452 1 770 130 552 27 27 0  

vedl.činnost                            

MŠ Nástupní (319) 1 420 335 1 035 50 164 1 420               

hl.činnost          123 1 543 1 035 87 421 0 0 0  

vedl.činnost                            

MŠ Frýdecká (321) 1 243 249 944 50 56 1 243               

hl.činnost          87 1 323 944 93 286 7 7 0  

vedl.činnost                            

MŠ Komerční (322) 4 596 858 3 522 216 70 4 596               

hl.činnost          1 226 5 822 3 522 396 1 904 0 0 0  

vedl.činnost          80 80   16 64 0      

celkem 29 883 6 921 21 696 1 266 1 525 32 604 32 533 21 696 2 360 8 477 71 71 0  

               

               

 
 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

  Neinvestiční   z toho         v tom   Hospod. z toho    

Organizace příspěvek MOb kraj 
přísp.MMO, 

granty 

zůstatek 
rez.+inv. 

fondu Výnosy Náklady čerpání kraj sp.energií ostatní výsledek HV provoz HV kraj  
ZŠ Bohumínská 
(325) 16 370 2 751 13 112 507 84 16 370               

hl.činnost          2 208 18 586 13 112 1 705 3 769 -8 233 0  

vedl.činnost           3 108 2 867   458 2 409 241      

ZŠ Pěší (329) 10 229 1 797 8 054 378 209 10 229               

hl.činnost          99 10 330 8 054 832 1 444 -2 97 0  

vedl.činnost           161 62   32 30 99      

ZŠ Chrustova (330) 11 645 2 266 9 044 335 76 11 645               

hl.činnost          1 168 12 817 9 044 963 2 810 -4 61 0  

vedl.činnost           396 331   72 259 65      
ZŠ Škrobálkova 
(335) 10 073 1 480 8 007 586 113 10 073               

hl.činnost          32 10 106 8 007 854 1 245 -1 21 0  

vedl.činnost          55 33   23 10 22      

celkem 48 317 8 294 38 217 1 806 482 55 544 55 132 38 217 4 939 11 976 412 412 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 (ZŠ)         
5-zůstatek rezervního a investučního fondu             
6-horní řádek: neinvestiční příspěvek              
   druhý řádek: ostatní výnosy hlavní činnost (příjmy z prodeje obědů hlavní činnost, úplata za vzdělávání, úroky, zúčtování fondů…)      
   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 dohadné účty.            
10-druhý řádek:ostatní náklady hlavní činnost             
     třetí řádek:ostatní náklady hospodářská činnost            
11-druhý řádek: hospodářský výsledek (HV) hlavní činnost           
   třetí řádek: hospodářský výsledek (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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