


 

Hodnocení celoročního hospodaření 

 městského obvodu Slezská Ostrava  

za  rok 2011  

 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská  Ostrava svým usnesením  čís. 658/21 dne 17.12.2010  
schválilo rozpočet pro rok 2011. 
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 2011 je uvedeno  dle skutečnosti                 
v účetnictví k 31.12.2011 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 31.12.2011  

           Tabulka č. 2 -  Závazky městského obvodu Slezská Ostrava k 31.12.2011  

           Tabulka č. 3 –  Příspěvkové organizace – hospodářský výsledek za rok 2011 

Příloha účetní závěrky městského obvodu Slezká Ostrava k 31.12.2011 

Finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2011 

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

k 31.12.2011 

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2011 – Závěr 

   

 

 

 

 



 

V předloženém Závěrečném účtu městského obvodu Slezská Ostrava zpracovaném v tabulkové 
formě a na základě zpracovaného výkazu zisku a ztráty je    
 
 
 
                 výsledek hospodaření k  31.12.2011               +  4.652 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. 2011                                                        

 

Ukazatel Rozpočet  % plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

Třída 1 daňové příjmy celkem 

v tom např.: 

30 320 31.120 26.534 87,51 85,26 

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 

1.070

5.000

2.450

600

550

1.300

800

21.000

 1.070

5.000

3.250

600

1.350

1.300

800

21.000

   1.361

 6.669

2.961

465

1.179

1.317

512

     15.031

127,18

 133,37

120,84

 77,52

 214,30

101,29

64,04

 71,58

127,18 

 133,37 

  91,09 

 77,52 

 87,31 

101,29 

64,04 

71,58 

Třída 2 nedaňové příjmy celkem 

v tom např.: 

74.056 77.762 80.984 109,35 104,14 

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 

213x příjmy z pronájmu majetku 

2141 příjmy z úroků 

2343 příjmy z úhrad dobývaného prostoru 

27.818

40.685

292

800

 

28.388

40.985

292

800

30.864

 41.245

  298

  692

110,95

101,38

  102,11

86,45

108,72 

100,63 

  102,11 

86,45 

 

 



Ukazatel Rozpočet  % plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

Třída 3 kapitálové příjmy celkem   9.500 13.711 18.277 192,39 133,30 

311x příjmy z prodeje investičního majetku 

312x ostatní investiční příjmy 

 9.500

0

  13.711

0

18.277

0

192,39

0

133,30 

0 

Vlastní příjmy celkem  113.876 122.593 125.795 110,47 102,61 

Třída 4 přijaté dotace celkem 

v tom např.: 

91.559 203.779  202.324 220,98 99,29 

411x neinvest. přijaté dotace ústřední úrovně 

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

4139 převody z rozpočt.účtů - sociální fond,  

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

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

18.817

70.067

2.675

0

0

83.819

86.355

4.240

  3.736

25.629

83.817

86.156

3.352

3.736

25.262

445,43

122,96

125,31

0

0

100,00 

99,77 

79,06 

100,01 

98,57 

P ř í j m y   c e l k e m 205.435 326.372 328.118   159,72   100,53 

P ř í j m y    c e l k e m    po konsolidaci 102.760 322.132 324.766 160,17 100,82 

Třída 8   financování                   -2.200                       44.482  21.857  

8115 přebytek 

8128 aktivní dlouhod.operace řízení likvidity-umoř.fond 

8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 

0

-2.200

0

46.682

-2.200

0

24.054

-2.197

0

 

C e l k o v é   z d r o j e 200.560 366.614  346.623 172,83 94,55 

 

 



Ukazatel Rozpočet               % plnění 

 schválený upravený skutečnost na  SR na  UR 

Třída 5  výdaje běžné celkem 

v tom např.: 

198.660 320.788 302.589 152,32 94,33 

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 

50.592

5.486

19.728

3.567

   100

26.111

36.569

 22.262

20.986

295

310

15.163

 2.675

150  

1.210

0

1.907

11.390

54.749

5.463

21.493

11.000

     100

24.919

45.727

68.131

 65.212

371

474

18.841

 4.240

221

1.212

52.500

3.539

 4.022

49.595

5.321

19.249

10.591

 16 

  23.254

 41.982

  66.787

64.129

 259

386

 18.722

  4.240

  188

536

52.799

2.701

2.306

98,03

 96,99

97,57

296,92

  16,19

89,06

 114,80

  300,01

305,58

87,92

124,52

 123,47

  158,51

 125,15

44,30

0

141,64

 20,24

90,59 

97,40 

89,56 

96,28 

 16,19 

93,32 

91,81 

98,03 

98,34 

69,91 

81,43 

99,37 

  100,00 

84,94 

44,23 

100,57 

76,32 

57,33 

 



 

 

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 198.660 320.788 302.589 152,32 94,33 

B ě ž n é   v ý d a j e    p o   k o n s o l i d a c i 195.985 316.548 298.349 152,23 94,25 

Třída 6   kapitálové výdaje celkem 

v tom např.: 

 4.575   50.066  48.274 96,42 

61xx investiční výdaje  4.575   50.066  48.274 96,42 

V ý d a j e   c e l k e m 203.235 370.854 350.863 172,64 94,61 

V ý d a j e    c e l k e m   po konsolidaci 200.560 366.614  346.623 172,83 94,55 

  

V ý s l e d e k    h o s p o d a ř e n í 

  

0 0              +4.652  

 

 

 

 



 

1.   P Ř Í J M Y 

 

1.A   Daňové příjmy   -   plnění  85,26 % 

Daň z nemovitosti je ve výši  15 031 tis. Kč - plnění  na  71,58 %. Schválený rozpočet pro rok  2011  
činil 21 mil. Kč. 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. 
To se právě stalo v tomto roce, proto rozpočet na této položce nebyl naplněn. Vybrané daně za          
II. pololetí byly připsány na náš účet až v lednu 2012 a to ve výši cca 10,5 mil. Kč. 
 
Správní poplatky jsou plněny na 127,18 % v celkové částce 1 361 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 133,37 %, tj. 6 669 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 104,14 % 
 
Jako celek se nám nedaňové příjmy daří naplňovat. Jedná se o příjmy z  vlastní činnosti jako jsou 
poskytované služby a příjmy z pronájmu. U těchto položek  bylo plnění překročeno cca                  
o 3 mil. Kč (rozpočet 70 mil. Kč, skutečnost 72,8 mil. Kč). 
Příjmy z úroků (298 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy jako jsou vrátky záloh, příjmy z úhrad 
vydobytých prostorů (692 tis. Kč), pojistné náhrady a také přijaté sankční platby tvoří pak další 
příjmy této kapitoly. 
 
 
 
1. C   Kapitálové příjmy  -  plnění  133,30 % 
 
Jedná se o příjmy z prodeje investičního majetku. Tyto příjmy byly v  rozpočtu pro rok 2011  
rozpočtovány ve výši  9 500 tis. Kč. Celkově za rok byly  realizovány ve výši 18 277 tis. Kč               
(prodej pozemků –  1 193 tis. Kč,  prodej ost. nemovitostí – 16 844 tis. Kč, prodej ost. hmot. 
dlouhodobého majetku 240 tis. Kč),  z  toho bylo   zapojeno  do schváleného rozpočtu                  
13 711 tis. Kč.  Zbývající část těchto příjmů se promítla do přebytku roku 2011 a bude zapojena do 
rozpočtu roku 2012. 
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1. D   Přijaté dotace     
 
 
Neinvestiční dotace od veřejného rozpočtu ústřední úrovně ve výši 83 817 tis. Kč jsou tvořeny: 
- sociální dávky 52 500 tis. Kč  
- příspěvek na státní správu 16 737 tis. Kč  
- příspěvek na školství   2 080 tis. Kč 
- soc. právní ochrana dětí                               5 481 tis. Kč 
- OSV – odlehčovací služba, terénní služba               924 tis. Kč 
- Úřad práce – návrat do práce   2 284 tis. Kč 
- regenerace sídliště Muglinov                                264 tis. Kč 
- provoz nízkoprahového a poradenského centra Kunčičky          689 tis. Kč 
- projekt EU školám   2 858 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 151 tis. Kč, tj. nevyčerpané dávky na soc. právní ochranu dětí (státní rozpočet 35 tis. Kč) a 
příspěvek na plavecký výcvik (rozpočet SMO 116 tis. Kč). 
 
 
Neinvestiční  dotace  od  veřejného  rozpočtu územní úrovně  jsou  ve  výši  86 156 tis. Kč. Jedná se  

o dotace  z  rozpočtu  statutárního  města Ostravy  do  rozpočtu  našeho  městského obvodu . 
- neúčelové                                               64 099 tis. Kč 
- příspěvek na provoz hřbitova   2 500 tis. Kč 
- příspěvek na školství   2 080 tis. Kč 
- příspěvek na plavecký výcvik      242 tis. Kč 
- kulturní grant                                                   60 tis. Kč 
- MŠ Jaklovecká - opravy       909 tis. Kč 
- ZŠ modernizace vybavení                                                      314 tis. Kč 
- ZŠ modernizace vybavení z EU   3 897 tis. Kč 
- MŠ Chrustova – rekonstrukce                         1 240 tis. Kč 
- Azylový dům Na Lištině      1 094 tis. Kč 
- zpevněné plochy nám. J. Gagarina                              1 830 tis. Kč 
- zpevněné plochy Kamenec                                                 1 400 tis. Kč 
- MK Nad Vodárnou, U Vlečky                                            2 000 tis. Kč 
- MK Kubicova   2 034 tis. Kč 
- regenerace sídliště Muglinov                                        2 387 tis. Kč 
- novoroční ohňostroj                                                        70 tis. Kč 
 
 
Investiční dotace od obcí:                                                      25 262 tis. Kč 
- chodník ul. Bohumínská                                                 5 600 tis. Kč 
- rekonstrukce MŠ Chrustova                                         2 160 tis. Kč 
- rekonstr. a modernizace MŠ Jaklovecká                         491 tis. Kč 
- ZŠ Bohumínská – rekonstr. a modernizace                      3 000 tis. Kč 
- DPS Heřmanická autorský dozor                                      26 tis. Kč 
- revitalizace Nová Osada   1 093 tis. Kč 
- regenerace sídl. Muglinov      275 tis. Kč 
- rekonstr. a moder. Nová Osada                                         8 000 tis. Kč 
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- ZŠ modernizace vybavení                                                     337 tis. Kč 
- ZŠ modernizace vybavení z EU  4 280 tis. Kč 

    
 

Investiční dotace od veřejného rozpočtu ústřední úrovně ve výši 3 736 tis. Kč jsou tvořeny: 
regenerace sídliště Muglinov            3 736 tis. Kč         
 

 
 

 

C e l k o v é   p ř í j m y   k   31.12. 2011   

 jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na  100,82 %   a činí   324.766 tis. Kč. 
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2. V Ý D A J E  

Plnění běžných i kapitálových výdajů dle funkčního členění je uvedeno v tabulce Závěrečný účet – 
Bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12.2011, která dává přehled o skutečném čerpání                  
v jednotlivých oblastech činnosti městského obvodu v průběhu roku 2011. 
 
Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku navýšen celkem o 45 491 tis. Kč. Z toho investiční 
přijaté dotace od statutárního města Ostravy (modernizace vybavení ZŠ MOb Slezská Ostrava –              
338 tis. Kč, chodník ul. Bohumínská – 5 600 tis. Kč, rekonstrukce MŠ Chrustova  –  2 160 tis. Kč, 
rek. a moder. MŠ Jaklovecká – 491 tis. Kč, rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada – 
8 000 tis. Kč, autorský dozor DPS Heřmanická – 26 tis. Kč, projektová dokumentace Revitalizace 
bytových domů Nová Osada – 1 093 tis. Kč, rekonstrukce  a modernizace ZŠ Bohumínská –               
3.000 tis. Kč, Regenerace sídliště Muglinov – 762 tis. Kč a dále byla z rozpočtu městského obvodu 
převedena částka ve výši 1 200 tis. Kč zpět do rozpočtu SMO na zajištění spoluúčasti na akci 
Odkanalizování ZŠ Škrobálkova (700 tis. Kč) a na akci přípojka kanalizace a ČOV pro MŠ Slívova 
(500 tis. Kč) a bylo rozhodnuto radou města o snížení investičních dotací ve výši 615 tis. Kč, ze 
státního rozpočtu byl rozpočet navýšen o dotaci na Regeneraci sídliště Muglinov – 1. etapa ve výši 
3 736 tis. Kč, z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na modernizaci vybavení ZŠ 
MOb Slezská Ostrava – 4 280 tis. Kč a z vlastních zdrojů  16.005 tis. Kč (na  projektovou 
dokumentaci, regenerace sídliště Muglinov, na rekonstrukci  a modernizaci byt. domů Nová Osada, 
rek. komunikace Nad Vodárnou, U Vlečky, aj.). 
 
Rozpočet neinvestičních výdajů byl  v  průběhu roku navýšen celkem o 120.563 tis. Kč. Z toho 
neinvestiční  přijaté dotace od statutárního města Ostravy – na Cyklus komorních koncertů –                 
60 tis. Kč, dotace na plavání – 161 tis. Kč, modernizace vybavení ZŠ MOb Slezská Ostrava –               
326 tis. Kč, na opravy školek -  2 149 tis. Kč, opravy MK – 4 035 tis. Kč,  oprava zpevněné plochy 
nám. J. Gagarina – 1 830 tis. Kč, zpevněné plochy Kamenec – 1 400 tis. Kč, Regenerace sídliště 
Muglinov – 1. etapa – 2 388 tis. Kč, Byty v domě Na Liščině 2 – 1 307 tis. Kč, novoroční ohňostroj – 
70 tis. Kč,  ze státního rozpočtu (na sociální dávky – 52 500 tis. Kč, na úhradu nákladů souvisejících 
se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí – 5 481 tis. Kč,  na 
úhradu nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2010  – odlehčovací pobytová služba                 
a pečovatelská služba – 924 tis. Kč, Regenerace sídliště Muglinov – 1. etapa – 264 tis. Kč,  v rámci 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost určené pro ZŠ Pěší –  750 tis. Kč, ZŠ Chrustova –                  
698 tis. Kč, ZŠ Bohumínská – 1 019 tis. Kč a ZŠ Škrobálkova – 394 tis. Kč, v rámci OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost na projekt „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v O.- Kunčičkách – 
690 tis. Kč), z Úřadu práce na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací – 2 282 tis. Kč, z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
modernizaci vybavení ZŠ MOb Slezská Ostrava – 3 897 tis. Kč  a z vlastních zdrojů na neinvestiční 
výdaje 37 938 tis. Kč (zimní údržba komunikací, chodníků, opravy bytového fondu, MK, chodníků, 
KD, budov úřadu, škol, školek, na školení a vzdělávání, platby daní a poplatků, na údržbu veřejné 
zeleně, na výdaje na Den Slezské, aj.)                                        
 
 

Celkové  výdaje  po  konsolidaci   jsou  plněny  na  94,55%  z  toho  běžné  výdaje    na  94,25%  
a  kapitálové výdaje na 96,42%. 
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Odbor technické správy budov 

Upravený rozpočet je ve výši 92 029 tis. Kč a vykazuje čerpání na 95,19%, což představuje částku ve 
výši 87 606 tis. Kč.  V průběhu roku  byl posílen rozpočet celkem o 34 029 tis. Kč, a to jak na 
neinvestičních výdajích (jde převážně o opravy a udržování, nákup materiálu, provoz oddělení 
SPOD, modernizace vybavení ZŠ MOb Slezská Ostrava, provoz Azylového domu Na Liščině 2, 
opravy Slezské galerie a KD aj.), tak na investičních výdajích (modernizace vybavení ZŠ MOb 
Slezská Ostrava, oplocení a zpevnění ploch Na Liščině 2, postavení dřevěného altánu včetně 
provedení zpevnění plochy pod něj Na Liščině 2, zhotovení sportoviště v areálu Azylového domu, 
sanace budovy MŠ Jaklovecká, kamerový systém – Těšínská 35, nábytkový trezor, zahradní traktor 
pro hřbitovní správu, modernizace výtahu Želazného2, Hladnovská 73, aj.). 
 
na § 3111 – předškolní zařízení  
Upravený rozpočet je ve výši 2 930 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,10%, což představuje částku ve 
výši 2 904 tis. Kč.  
Výdaje na opravy činily 2 304 tis. Kč, za které byla provedena oprava střechy na pavilonech „A“                
a „D“ v objektu MŠ Antošovická (1 423 tis. Kč), oprava hromosvodu MŠ Jaklovecká (40 tis. Kč), 
oprava oplocení MŠ Jaklovecká (593 tis. Kč), oprava ústředního vytápění v MŠ Nástupní                  
(191 tis. Kč), oprava oplocení MŠ Nástupní (41 tis. Kč). 
Jako investiční akce byla provedena sanace suterénu budovy MŠ Jaklovecká ve výši 600 tis. Kč. 
 
na § 3113 – základní školy 
Upravený rozpočet je ve výši 10 134 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,48%, což představuje částku ve 
výši 9 980 tis. Kč.  
Z velké části jde o financování projektu „Modernizace vybavení ZŠ MOb Slezská Ostrava“, přičemž 
se jedná o finanční prostředky poskytnuté z EU, částečně ze státního rozpočtu,  z  města Ostravy           
a  z rozpočtu městského obvodu. 
Na projekt „Modernizace vybavení ZŠ MOb Slezská Ostrava“ byla vynaložena částka ve výši               
8 635 tis. Kč, která byla použita na dodávku výpočetní techniky, multimediálního vybavení, 
software, nábytek, včetně montáže a elektrorozvodů. 
Na opravy byla vynaložena částka ve výši 531 tis. Kč. Jedná se např. o opravu třídy pro instalaci 
nového vybavení ZŠ Škrobálkova a ZŠ Bohumínská  (190 tis. Kč), opravu okapů a střechy nad 
jídelnou ZŠ Chrustova (57 tis. Kč), opravu zadního vstupu do budovy ZŠ Chrustova (278 tis. Kč).  
Na spolufinancování projektu „Modernizace vybavení ZŠ MOb Slezská Ostrava“ byly použity 
investiční prostředky ve výši 717 tis. Kč. 
 
na § 3315 – činnosti muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 1 105 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,13%, což představuje částku ve 
výši 996 tis. Kč.  
Jedná se o výdaje související s provozem Slezské galerie. 
Z položky DHDM bylo zakoupeno ve výši 38 tis. Kč 16ks stojanů, za 28 tis. Kč byly zakoupeny 
podstavce a plexi kostky. 
Čerpání na položce nákup materiálu bylo ve výši 38 tis. Kč a mimo jiné z ní byly zakoupeny rámy, 
výplně a folie ke stojanům (22 tis. Kč), reklamní předměty (10 tis. Kč). 
Z položky nákup služeb bylo čerpáno celkem 250 tis. Kč. Z této položky je hrazen úklid                 
(85 tis. Kč), ostraha objektu (14 tis. Kč), za zajištění přípravných prací opravy podlahy bylo 
vynaloženo 86 tis. Kč, za zajištění přepravy panelů a modulů potřebných k výstavám bylo vydáno            
60 tis. Kč. 
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Výdaje na opravy činily 637 tis. Kč. Z této položky byla financována oprava podlahy                  
(500 tis. Kč), oprava elektroinstalace (15 tis. Kč), provedení malby (61 tis. Kč), montáž nábytku po 
opravě podlahy (20 tis. Kč), oprava a vyleštění podlahových plechů (26 tis. Kč), obnovení 
kamerového systému a ozvučení (13 tis. Kč). 
 
na § 3392 - zájmová činnost v kultuře  
Upravený rozpočet je ve výši 1 644 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,29%, což představuje částku ve 
výši 1 550 tis. Kč.  
Výdaje na položce DHDM byly v celkové výši 100 tis. Kč, z toho za 31 tis. Kč byly zakoupeny             
4 oboustranné věšáky do šatny, za 35 tis. Kč byla zakoupena reprosoustava, mixážní pult                   
a mikrofony, které slouží  k ozvučení sálu v KD Muglinov a za 30 tis. Kč vertikální lamelové žaluzie. 
Výdaje na opravy činily 902 tis. Kč, z čehož finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč byly použity na 
opravu oken, výměnu prahů, přechodových lišt na pódiu v KD Muglinov, částka ve výši 25 tis. Kč 
byla použita na opravu stolu v zasedací místnosti KD Muglinov, za 35 tis. Kč byly opraveny omítky, 
vymalovány chodby a soc. zařízení, vyměněn vadný el. přímotop v KD Heřmanice. 
Oprava el. zabezpečovací signalizace v KD Muglinov stála 15 tis. Kč, výměna topidel Gamat  byla 
provedena za 30 tis. Kč, oprava omítek a instalace osvětlení pódia byla provedena za 17 tis. Kč, 
částka ve výši 82 tis. Kč byla použita na zhotovení podia v sále, za 62 tis. Kč byly přemístěny 
rozvody el. zabezpečení včetně zednických prací a výmalby, výměna osvětlovacích těles na soc. 
zařízení a výměna podlahy PVC v šatně, za 46 tis. Kč byla provedena oprava omítek pod obložením, 
zasekání el. instalace, výměna 2 ks topidel a  za 47 tis. Kč byl KD vymalován. 
Částka ve výši 453 tis. Kč byla vynaložena za výměnu oken a vstupních dveří v KD Muglinov. 
Jako investiční akce bylo pořízeno projekční zařízení za 98 tis. Kč, rovněž v KD Muglinov. 
Z rozpočtu je mimo jiné financována  el. energie (183 tis. Kč), plyn (143 tis. Kč), spotřeba vody              
(11 tis. Kč). Za služby, mezi které patří např. odvoz odpadu, střežení objektu KD Muglinov, praní 
prádla, deratizace, revize, bylo z rozpočtu použito 64 tis. Kč. 
 
na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 
Upravený rozpočet je ve výši 61 tis. Kč a vykazuje čerpání na 46,29%, což představuje částku ve 
výši 28 tis. Kč.  
Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz multifunkčního hřiště v Koblově. 
Z položky DHDM byl zakoupen motorový foukač včetně sacího zařízení (7 tis. Kč) a nábytek                 
(19 tis. Kč). 
 
na § 3612 - bytové hospodářství  
Upravený rozpočet je ve výši  44 923 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,30%, což představuje částku 
ve výši  43 708 tis. Kč.  
Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na energie, vodu, plyn, paliva, služby, na opravy části domů   
a opravy v bytech. 
Výdaje na opravy činily 19 593 tis. Kč a z této položky byly financovány např. tyto finančně 
náročnější akce: 
opravy  volných bytů v domě Plechanovova 9,10,13, Verdiho 4, Škrobálkova 49, Muglinovská 85, 
Hladnovská 75,119, Henryho 4, Dědičná 6,8,10,12, Vančurova 4, Rajnochova 199, Koněvova 2,4,8, 
Heřmanická 19,21, Bohumínská 91,136 (4 206 tis. Kč); 
výměna oken, vstupních a balkonových dveří v bytovém domě  Plechanovova 6, Bohumínská 
91,93,134,136,138, M. Henryho 2,4, Dědičná 6,8 (4 055 tis. Kč); 
opravy koupelen v DPS Hladnovská 119 (429 tis. Kč); 
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opravy komínů Zapletalova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (1 182 tis. Kč); 
opravy střech Koněvova 10,22,26, Verdiho 2, Plechanovova 2,4,6, Kubínova 47 (412 tis. Kč); 
oprava obkladů podezdívky v domě na Hladnovské 119 (53 tis. Kč), oprava plynoinstalace                  
a vytápění bytu v domě Plechanovova 10 (96 tis. Kč), výměna vodovodního a odpadního potrubí, 
výměna obkladů a dlažeb v domě Koněvova 10 (60 tis. Kč); v domě Kubínova 49 byla provedena 
oprava střechy (93 tis. Kč) a klempířské opravy (57 tis. Kč); byla provedena výměna zkorodovaných 
ležatých rozvodů SV,TUV,CTUV v domě Henryho 2, 4, Dědičná 6 (436 tis. Kč). 
Výměna domovního zvonkového tabla, domácích telefonů a videotelefonu v DPS Hladnovská 119 
(87 tis. Kč); výměna elektroinstalace v domě Rajnochova 199, Vančurova 4, Plechanovova 6, 
Michálkovická 62, Bohumínská 93 (195 tis. Kč); frézování a vložkování 3 ks komínových průduchů 
Muglinovská 87 (99 tis. Kč); klempířské opravy na domě Kubínova 47 (94 tis. Kč);  oprava 6 ks 
balkonů v domě Plechanovova 6 (218 tis. Kč); výměna 7 ks turbowentů včetně zaslepovacích přírub 
na budově DPS Hladnovská 119 (73 tis. Kč); výměna elektroinstalace  a oprava omítek v bytě 
Koněvova 4 (81 tis. Kč); výměna vodoměrů TUV v bytových domech  (229 tis. Kč). 
Za cca 162 tis. Kč byly vyměněny plynové kotle v domě Koněvova 10,14,20, Michálkovická 62; za 
108 tis. Kč byla opravena poškozená část břizolitové fasády v domě Plechanovova 6, oprava vlhkého 
zdiva Šenovská 69 (102 tis. Kč), venkovní omítky Hajnova 13 (90 tis. Kč), opraveno venkovní 
schodiště Hladnovská 119 (97 tis. Kč). 
Jako investiční akce byl zřízen sprchový kout v domě Heřmanická 22 (56 tis. Kč), výroba                  
a montáž 10 ks stříšek na balkony U Staré elektrárny 8 (130 tis. Kč), za 1 658 tis. Kč byla provedena 
modernizace výtahů Želazného 2, Hladnovská 73, za 61 tis. Kč byla provedena rekonstrukce bytu          
č. 6, Koněvova 8 a modernizace bytu Muglinovská 87 (43 tis. Kč). 
Z položky DHDM bylo hrazeno rozšíření plynoinstalace a montáž topidla Kasární 6 a Koněvova 2 
(24 tis. Kč), výroba a montáž venkovního zábradlí na schodiště do domu M.D.Rettigové 2                  
(5 tis. Kč), 2 ks sněhových hasicích přístrojů do nových kotelen Nová osada 3,5.  
Z položky nákup služeb (čerpání ve výši 3 372 tis. Kč) bylo uhrazeno provádění provozních revizí, 
kontrol plynových zařízení, vyčerpání žump, deratizace, servis výtahů, čištění kanalizací, čištění 
komínů, čištění žlabů a svodů, úklid, obsluha kotelen v domech v majetku městského obvodu Slezská 
Ostrava, ostraha nově zrekonstruovaných domů Nová Osada, apod.  
Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu  částka ve výši 7 660 tis. Kč, teplo                  
2 073 tis. Kč, plyn 7 031 tis. Kč, el. energii 1 190 tis. Kč a za teplou vodu  585 tis. Kč. 
 
na § 3613 - nebytové hospodářství  
Upravený rozpočet je ve výši 2 234 tis. Kč a  vykazuje čerpání  na 90,22%, což představuje částku ve 
výši 2 015 tis. Kč 
Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na běžný provoz a opravy nebytového fondu. 
Výdaje na opravy činily 1 220 tis. Kč, z nichž byla ve výši 24 tis. Kč hrazena např. oprava                  
a zajištění dveří a oken proti vnikání nepovolaných osob do budovy Orlovská 147, výměna oken 
v ordinaci MUDr. Branné, Na Druhém 4 (94 tis. Kč), výměna nefunkčního kotle Stará cesta 4      
(118 tis. Kč), oprava střechy včetně oplechování Frýdecká 422 (22 tis. Kč), za 13 tis. Kč byl opraven 
šnekový dopravník Stará cesta 4, v knihovně na ul. Koněvova 107 bylo vyměněno PVC na chodbě               
a opraveny vstupní dveře za 9 tis. Kč, v knihovně na  ul. Holvekova 44 byla provedena výměna dveří 
vč. zárubní, oprava omítky, instalace osvětlení, vymalování, výměna PVC ve skladu  (26 tis. Kč), na 
ul. Chittusiho 6 byla provedena úprava elektroinstalace kotelny za 10 tis. Kč, v budově Dolu 
Heřmanice byla za 30 tis. Kč provedena výměna akumulačních baterií. 
Za cca 31 tis. Kč byla provedena výměna kovových dveří vč. zárubní do nebyt. prostoru Švédská 45, 
oprava střechy a oplechování Zahrádkářského střediska, Uhlířská 10a (68 tis.Kč). 
Oprava hydroizolace suterénního zdiva Švédská 45 byla provedena za 120 tis. Kč, oddrenážování 
části domu kolem nebyt. prostoru Švédská 45. 
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Výměna podlahy, oprava osvětlení, vymalování skladu knih Holvekova 44 (75 tis. Kč), výměna oken 
Hladnovská 49 (300 tis. Kč), oprava kotle a automatického přísunu peletek Stará cesta 4  (11 tis. Kč), 
dodávka a osazení 4 ks betonových poklopů na žumpu u restaurace Vrbická 131  (14 tis. Kč), 
instalace přenosu teploty Chittusiho 6 – ČSCH (18 tis. Kč). 
Z položky nákup služeb, kde  bylo čerpání ve výši 372 tis. Kč, je hrazena např. ostraha objektů, 
udržování el. energie přes akumulační baterie na EZS v Dole Heřmanice, revize, odvoz odpadu, 
zálohy služeb Společenství vlastníků – U Staré elektrárny 2,4, obsluha a revize kotelen. 
Za spotřebu studené vody byla vynaložena z rozpočtu  částka ve výši 21 tis. Kč,  plyn 117 tis. Kč,             
el. energie 29 tis. Kč, pevná paliva 227 tis. Kč, na nákup materiálu 23 tis. Kč. 
 
na § 3632 - pohřebnictví  
Upravený rozpočet je ve výši 3 177 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 95,27%, což představuje částku ve 
výši 3 027 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. 
Výdaje na položce DHDM byly v celkové výši 161 tis. Kč, z toho za 30 tis. Kč byla zakoupena 
sekačka, za 2 tis. Kč fotoaparát, za 21 tis. Kč nábytek, 50 tis. Kč bylo použito na nákup regálů,                  
9 tis. Kč na nákup vozíku k traktoru a za 45 tis. Kč byly zakoupeny venkovní vitriny. 
Do oprav hřbitovů bylo investováno 927 tis. Kč. Jedná se např. o opravu sněhové frézy a traktoru  
(12 tis. Kč), oprava dvou provozních budov na hřbitově v Kunčičkách (74 tis. Kč), oprava vrat na 
hřbitově v Koblově a u vrátnice Na Najmanské (9 tis. Kč), oprava vodoinstalace, kanalizace                   
a elektroinstalace v prostoru šatny pro pracovní četu (78 tis. Kč), přeložka chladicího agregátu 
z místnosti květinové síně na střechu (9 tis. Kč). Stavební úpravy v prostoru šatny a umývárny 
v objektu HS byly provedeny za 83 tis. Kč, oprava sprchových koutů za 12 tis. Kč, střecha na budově 
hřbitovní správy byla opravena za 22 tis. Kč, oprava hlavního vstupu na hřbitov v Muglinově včetně 
výměny brány a branky byla provedena za 185 tis. Kč, výměna části oplocení hřbitova na ul. Parcelní 
– Heřmanice byla provedena za 316 tis. Kč, oprava vodovodů a výměna armatur na hřbitovech 
Slezská Ostrava, Koblov, Heřmanice, Kunčičky, Muglinov (55 tis. Kč), položení zámkové dlažby 
v prostoru vstupu na hřbitov v Muglinově (32 tis. Kč). 
Jako investiční akce byly provedeny stavební úpravy rozdělení květinářství-objekt hřbitovní správy 
na ul.Těšínská 105 (98 tis. Kč), za 65 tis. Kč byly instalovány kamna v budově vrátnice na ÚH vč. 
kouřovodu a třínožkového komína, Na Najmanské 1 a byl zakoupen zahradní traktor  (98 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (162 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. 
Z položky nákup služeb bylo čerpáno celkem 1 279 tis. Kč. Z této částky je převážně hrazena ostraha 
ústředního hřbitova na Slezské Ostravě a převozy finanční hotovosti. 
K dalším výdajům týkajících se provozu hřbitovní správy patří výdaje na ochranné pracovní 
pomůcky (15 tis. Kč), knihy a tisk (19 tis. Kč), spotřebu studené vody (31 tis. Kč),  plyn                  
(55 tis. Kč), el. energii (68 tis. Kč), pohonné hmoty a maziva (17 tis. Kč), služby telekomunikací              
a radiokomunikací (27 tis. Kč).  
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 635 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 95,23%, což představuje částku ve 
výši 605 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, 
pohonné hmoty, opravy strojů a vozidel, nákupy materiálu  pro pracovníky VPP (dělníci čištění 
města OTSKZaH).  
Např. na pitný režim bylo použito 27 tis. Kč, na ochranné pracovní pomůcky byla vynaložena částka 
101 tis. Kč, na pohonné hmoty částka ve výši 186 tis. Kč. 
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Z položky DHDM byl např. ve výši 10 tis. Kč zakoupen přívěsný vozík, za 23 tis. Kč byl zakoupen 
křovinořez a za 30 tis. Kč sekačka. 
Z položky nákup materiálu (95 tis. Kč) je převážně hrazen nákup pracovního nářadí, náhradních dílů 
na pracovní stroje a různý materiál pro drobné opravy a údržbu městského obvodu. 
Z položky nákup služeb (21 tis. Kč) bylo hrazeno převážně očkování zaměstnanců proti žloutence 
typu A+B a klíšťové encefalitidě. 
Z položky opravy a udržování byl hrazen např. servis a oprava pracovních strojů (43 tis. Kč), oprava 
a servis vozidel (63 tis. Kč). 
 
na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
Upravený rozpočet je ve výši 749 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,85%, což představuje částku ve 
výši 733 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. 
Z položky DHDM bylo zakoupeno multifunkční zařízení (20 tis. Kč), dvě kancelářská křesla               
(3 tis. Kč), notebooky (376 tis. Kč), policová skříň (4 tis. Kč), mobilní telefony (22 tis. Kč). 
Výdaje na položce nákup materiálu činí 31 tis. Kč a byl z nich hrazen převážně nákup kancelářských 
potřeb. Výdaje na pohonné hmoty činily 55 tis. Kč, na služby telekomunikací 104 tis. Kč, nákup 
služeb (9 tis. Kč). 
Z položky opravy a udržování jsou hrazeny převážně opravy vozidla (26 tis. Kč) a z položky služby 
peněžních ústavů je hrazeno pojištění vozidla (11 tis. Kč). 
K dalším výdajům týkajících se zabezpečení oddělení SPOD patří spotřeba vody (8 tis. Kč), plynu 
(21 tis. Kč), elektrické energie (41 tis. Kč).  
 
na § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 1 400 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 95,82%, což představuje částku ve 
výši 1 341 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 položce DHDM byly ve výši 106 tis. Kč, a mimo jiné z nich byla zakoupena pračka 
Whirlpool (18 tis. Kč), přenosný telefon (5 tis. Kč), LCD (4 tis. Kč), vybavení krizového bytu 
Heřmanická (žehlička, válendy, automatická pračka, chladnička s mrazákem, televizor, předsíňová 
stěna – 29 tis. Kč), microsystem (3 tis. Kč), doplnění EZS, čidel na DPS Heřmanická 21                 
(35 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (90 tis. Kč) jsou hrazeny převážně kancelářské, mycí, hygienické                  
a čisticí potřeby, prostředky na praní prádla, apod. 
Výdaje na opravy činily 271 tis. Kč, částka ve výši 17 tis. Kč byla použita na opravy 
telekomunikační ústředny, částka ve výši 75 tis. Kč byla vynaložena na opravy  a servis služebních 
vozidel; na opravu el. instalace, výměnu kuchyňské linky, lina, malování hotovostního bytu 
Heřmanická 19a byla vynaložena částka ve výši 135 tis. Kč, odvodnění altánu ve dvoře DPS 
Hladnovská 119, přemístění krbu (24 tis. Kč). 
K dalším výdajům týkajících se provozu pečovatelské služby patří výdaje na spotřebu studené vody 
(15 tis. Kč), el.energie (75 tis. Kč), plynu (78 tis. Kč), pohonných hmot a maziva (126 tis. Kč), služby 
telekomunikací a radiokomunikací (27 tis. Kč).  
Jako investiční akce byl zhotoven dřevěný altánek v areálu DPS, Hladnovská 119 za 115 tis. Kč. 
Z položky nákup služeb (355 tis. Kč) je mimo jiné hrazen úklid společných prostor DPS, přeprava 
finanční hotovosti, odvoz sběrných nádob, servis pobočkové ústředny, ostraha objektů, očkování 
zaměstnanců, společenské akce pořádané pro seniory. 
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Na jednodenní zájezd seniorů do Kroměříže byly použity prostředky ve výši 50 tis. Kč (včetně 
občerstvení, vstupného, dopravy), na třídenní zájezd seniorů do Teplic nad Bečvou byly vynaloženy 
prostředky ve výši 92 tis. Kč (ubytování, vstupné, doprava, strava). 
Na ples seniorů bylo použito cca 69 tis. Kč (doprava, pronájem sálu, představení, hudba, 
občerstvení). 
 
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
Upravený rozpočet je ve výši 280 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 85,76%, což představuje částku ve 
výši 240 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na provoz sociálních lůžek v domě s pečovatelskou 
službou. 
K výdajům hrazeným z tohoto § patří mimo jiné výdaje na el. energii (36 tis. Kč), pohonné hmoty 
(44 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (11 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (40 tis. Kč) je hrazen nákup kancelářských, mycích, hygienických              
a čisticích potřeb, prostředky na praní prádla, vyšetřovací rukavice a jiné drobné nákupy související 
s chodem sociálních pokojů. Z položky nákup služeb (102 tis. Kč) je mimo jiné hrazen úklid 
sociálních pokojů, přeprava finanční hotovosti. 
Výdaje na opravy činily 5 tis. Kč a byla z nich hrazena oprava osvětlení a oprava dveří. 
 
na § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 
Upravený rozpočet je ve výši 3 772 tis. Kč a vykazuje čerpání na 73,14%, což představuje částku ve 
výši 2 759 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na provoz Azylového domu Na Liščině 2                
a nízkoprahového centra v Ostravě-Kunčičkách. 
Z části se jedná se o financování projektu „Byty v domě Na Liščině 2 v r. 2010“, přičemž se jde               
o finanční prostředky poskytnuté z EU, částečně ze státního rozpočtu a částečně z města Ostravy 
(345 tis. Kč), ze kterých jsou hrazeny výdaje na studenou vodu (19 tis. Kč), plyn  (184 tis. Kč),              
el. energii (128 tis. Kč) a služby telekomunikací (14 tis. Kč).  
Výdaje na položce DHDM byly v celkové výši 161 tis. Kč. Z této položky byl zakoupen 
trampolinový set (5 tis. Kč), 2 koloběžky (3 tis. Kč), zahradní krb (8 tis. Kč), 3 sady zahradního 
nábytku (30 tis. Kč), dětské hřiště (17 tis. Kč), rozšíření kamerového systému o 5 kamer                  
(87 tis. Kč). 2 tiskárny (5 tis. Kč), venkovní odpadkový koš+sušák na prádlo (5 tis. Kč). 
Z položky nákup materiálu (140 tis. Kč) byl hrazen nákup pracovního nářadí, kancelářské, mycí, 
čisticí a hygienické potřeby, drogové testy,  rostlinný materiál pro výsadbu u Azylového domu (keře, 
mulčovací kůra, apod.), tonery, výstražné cedule na kamerový systém. 
Z položky nákup služeb (747 tis. Kč) bylo hrazeno zpracování „Organizace zabezpečení PO“ pro 
objekt Azylový dům (19 tis. Kč), převozy finančních hotovostí, očkování zaměstnanců AD, ostraha 
objektu, posouzení a zpracování vnějších vlivů na el. zařízení (14 tis. Kč), vypracování požárního 
řádu a řádu ohlašovny požáru pro AD (12 tis. Kč), vypracování požární dokumentace pro AD               
(29 tis. Kč). 
Z položky opravy a udržování (478 tis. Kč) byla hrazena např. oprava odpadu, kanalizace                  
a odvodnění části suterénu (100 tis. Kč), oprava 2 ks vnitřních dveří (7 tis. Kč), odvodnění suterénu 
poloviny domu, výkopy, drenáže, oprava omítek a podlah, osekání omítek, provedení vysoušecí 
omítky a malby (327 tis. Kč), dovoz a rozprostření ornice (23 tis. Kč). 
Jako investiční akce bylo provedeno oplocení a provedení zpevněných ploch + elektromechanický 
pohon vrat + el. ovládaní brány a branky (393 tis. Kč), provedení základové desky + postavení 
dřevěného altánu (212 tis. Kč), zhotovení sportoviště v areálu Azylového domu (68 tis. Kč). 
Na realizaci projektu „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách“ byla 
poskytnuta z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje                
a zaměstnanost dotace ve výši  6.892 tis. Kč, a to na dobu 45 měsíců. V roce 2011 jsem obdrželi                 
1 zálohu ve výši 690 tis. Kč, z toho na odbor TSB 632 tis. Kč, ze které bylo vyčerpáno 13 tis. Kč,               
a to na psychologické a právní poradenství.  
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na § 5212 – ochrana obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 2 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,70%, což představuje částku ve výši 
2 tis. Kč. 
Z tohoto § byly hrazeny výdaje týkající se volání krizového telefonu. 
 
na § 5512 - požární ochrana  
Upravený rozpočet je ve výši 1 234 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 95,36%, což představuje částku ve 
výši 1 177 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz jednotek hasičských záchranných 
sborů a hasičských zbrojnic.  
Výdaje na opravy činily 226 tis. Kč a byly použity např. na  opravu vnitřních omítek HZ Požární         
(15 tis. Kč), instalace automatického doplňování vody v kotelně HZ Požární a HZ Kunčice                 
(71 tis. Kč), oprava kanalizace HZ Bořivojova (72 tis. Kč), oprava kotle HZ Bořivojova                  
(9 tis. Kč), oprava kotle HZ Požární (6 tis. Kč), oprava věže HZ Heřmanice (29 tis. Kč). 
K dalším výdajům, které jsou hrazeny z tohoto § patří DHDM (21 tis. Kč), ze kterého byla 
zakoupena sekačka pro HZ Heřmanice. 
Výdaje na spotřebu studené vody (40 tis. Kč), na plyn (471 tis. Kč), el. energii (128 tis. Kč), pohonné 
hmoty (5 tis. Kč), výdaje na služby telekomunikací (14 tis. Kč). 
Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno skupinové úrazové pojištění členů JSDH                  
(70 tis. Kč). 
Z položky nákup služeb (178 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 185 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 97,41%, což představuje částku ve 
výši 180 tis. Kč. 
Z tohoto § jsou čerpány výdaje na služby telekomunikací. 
 
na § 6171 - činnost místní správy  
Upravený rozpočet je ve výši 17 514 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 93,42%, což představuje částku 
ve výši 16 361 tis. Kč. Z tohoto § jsou čerpány výdaje na běžný provoz, opravy a udržování budov 
úřadu.  
Výdaje na položce ochranné pomůcky činí 84 tis. Kč, z nichž 24 tis. Kč bylo použito na nákup 
ochranných pracovních pomůcek pro osoby vykonávající veřejnou službu. 
Na položce knihy, učební pomůcky a tisk bylo čerpání ve výši 435 tis. Kč.  
Výdaje na položce DDHM jsou ve výši 1 404 tis. Kč a byly použity např. na zakoupení nové 
výpočetní techniky (927 tis. Kč), mobilních telefonů (78 tis. Kč), interiérového vybavení kanceláří  
(101 tis. Kč), 2 ks lavic do klubovny Švejdova (13 tis. Kč),  venkovní vitríny  (31 tis. Kč),  3 ks 
odvlhčovačů (77 tis. Kč), skartovacích strojů (10 tis. Kč), lustrů, židlí, promítacího plátna, 
stojanového věšáku do zasedací místnosti rady (108 tis. Kč). 
Na položce  nákup materiálu (2 530 tis. Kč) je vyšší čerpání z důvodu nákupu spotřebního materiálu, 
kancelářských, mycích, čisticích a hygienických potřeb (630 tis. Kč), reklamních předmětů (Den 
Slezské, reprezentace úřadu – 180 tis. Kč), keřů a rostlin pro výsadbu u radnice  (72 tis. Kč)                  
a nákupu náplní do tiskáren (920 tis. Kč). Z této položky je mimo jiné hrazen nákup pracovního 
nářadí,  spotřebního materiálu pro výkon veřejné služby.  
Výdaje na služby pošt činily 506 tis. Kč, a na služby telekomunikací a radiokomunikací                   
(telefony, internet) byly výdaje ve výši 830 tis. Kč. 
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Na pojistné byla vydána částka ve výši 1 127 tis. Kč, z této položky je hrazeno pojištění  majetku                   
a odpovědnosti za škodu městského obvodu Slezská Ostrava, připojištění vystavovaných uměleckých 
děl ve Slezské galerii, pojištění odpovědnosti za škodu mateřských a základních škol, zákonné                  
i havarijní pojištění všech vozidel v majetku městského obvodu, odpovědnost za škodu osob 
vykonávajících veřejnou službu, připojištění přepravovaných exponátů určených pro výstavy 
ve Slezské galerii. 
Na položce nájemné, kam patří pronájem kopírovacích strojů byly vynaloženy prostředky ve výši     
660 tis. Kč.  
Výdaje na nákup služeb činily 3 191 tis. Kč, a z této položky je mimo jiné  hrazena ostraha budov 
úřadu, převoz finanční hotovosti, úklidové služby, obsluha kotelen, očkování zaměstnanců.  
Výdaje na opravy činily 2 432 tis. Kč, z nichž byla mimo jiné hrazena výměna stropních zářivkových 
svítidel do kanceláří na nám. J. Gagarina 5 (22 tis. Kč); oprava dveří v suterénu radnice Těšínská 35 
(74 tis. Kč); odstranění keramického soklu v suterénu budovy radnice včetně začištění a nátěru 
Těšínská 35  (22 tis. Kč); demontáž 5 ks železobetonových  patek u chodníku na nám. J. Gagarina 5 
(22 tis. Kč); výměna žaluzií v kancelářích nám. J. Gagarina 5 (39 tis. Kč); oprava silničního značení 
(48 tis. Kč); oprava výtahu Těšínská 35 (21 tis. Kč); oprava vstupního schodiště do budovy radnice 
Těšínská 35 (423 tis. Kč), výměna EZS v budově radnice Těšínská 35 (78 tis. Kč), výměna ohřívače 
vody, oprava soc. zařízení v budově na nám. J. Gagarina (44 tis. Kč), oprava vstupních dvoukřídlých 
dveří do budovy radnice Těšínská 35 (30 tis. Kč), opravy v místnosti rady – výměna topení, oprava 
elektroinstalace, oprava omítek, výmalba (227 tis. Kč), oprava zídky a betonové schodišťové stěny 
Těšínská 35 (92 tis. Kč), oprava elektroinstalace v budově úřadu  nám. J. Gagarina 5 (40 tis. Kč), 
oprava opěrných zdí Těšínská 35 (90 tis. Kč), stavební úpravy chodby ÚMOb nám. J. Gagarina 4,5,6 
(457 tis. Kč), výměna žlabů, zed. oprava říms nám. J. Gagarina 5 (63 tis. Kč), provedení žulového 
soklu   u vstupního schodiště do budovy radnice a oprava plotové zídky ve dvorní části radnice 
Těšínská 35 (20 tis. Kč). Do výdajů oprav patří i opravy služebních vozidel a výpočetní techniky. 
Výdaje na investice činily 505 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na  výrobu                  
a montáž plotu na opěrné zídce za budovou úřadu nám. J. Gagarina 5 (49 tis. Kč); sanace zdiva 
v suterénu radnice Těšínská 35 (30 tis. Kč); motorová branka PEGAS v recepci na nám.                   
J. Gagarina 4 včetně infračidla (108 tis. Kč); instalace dálkového sledování provozu kotelny budovy 
na nám.  J. Gagarina 5, 6 (116 tis. Kč); nábytkový trezor do pokladny úřadu nám. J. Gagarina 4             
(113 tis. Kč); nákup a montáž přenosné EZS s přenosem na PCO (69 tis. Kč), provedení kabelové 
přípojky NN se sloupkem měření pro kamerový systém v okolí radnice  Těšínská 35 (20 tis. Kč). 
K dalším výdajům tohoto paragrafu patří výdaje na spotřebu studené vody (102 tis. Kč), plynu               
(979 tis. Kč), el. energie (684 tis. Kč), pohonných hmot (170 tis. Kč), programového vybavení               
(49 tis. Kč).  
Z důvodu zakoupení dvou osobních vozidel na leasing bylo na položce nájemné za nájem s právem 
koupě - leasingu čerpání ve výši 640 tis. Kč. 
 

 

Odbor investiční 
 

Upravený rozpočet je ve výši 60 927 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,21%, což představuje částku ve 
výši 59 838 tis. Kč.  
 
V průběhu roku byl posílen rozpočet výdajů: 
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z vlastních zdrojů o 20 722 tis. Kč  
- na realizace: Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada  4, Regenerace sídliště 

Muglinov, Komunikace nad Vodárnou, U Vlečky, ZŠ Bohumínská – zateplení učebnového  
pavilonu,  Chodník ul. Bohumínská, 

- projektová dokumentace - Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová osada 2 a 4, 
technické průzkumy byt. domů Nová osada 2 a 4, energetické úspory ZŠ Škrobálkova,               
ZŠ Bohumínská – zateplení učebnového  pavilonu,  Modernizace byt. domů Sionkova, 
komunikace ul. Vilová, ul. Sazečská, Rekonstrukce MŠ Komerční, rozšíření kapacity KD 
Muglinov, Rekonstrukce ústředního vytápění v MŠ Nástupní, vodovod Stromovka, 
zadavatelská činnost 

 
z prostředků statutárního města Ostravy o 33 330 tis. Kč  

- na realizace: Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada  4, Zpevněné plochy kolem 
obchodního střediska Kamenec, Komunikace nad Vodárnou, U Vlečky, Chodník Bohumínská 
– úsek Kamenec - Dědičná, Rekonstrukce místních komunikací – odkanalizování Heřmanic - 
Komunikace Kubicova, Rekonstrukce MŠ Chrustova  - snížení energetické náročnosti, 
Rekonstrukce a modernizace MŠ Jaklovecká – úprava fasády  a  zřízení výtahu, Stavební 
úpravy nám. J. Gagarina, Zateplení  a výměna oken učebňového pavilonu ZŠ Bohumínská, 
Regenerace sídliště Muglinov, 

- projektová dokumentace pro stavební povolení akce Revitalizace byt. domů Nová Osada  28          
a 30 

 
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj o 4 000 tis. Kč  

- na realizaci: Regenerace sídliště Muglinov – 1. etapa 
 
 
I. V oblasti realizace 
 
A – BYTOVÁ VÝSTAVBA  
 
Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada č.3 a 5  - 396 tis. Kč  
Technický dozor po dobu výstavby. Stavba byla realizována z  finančních prostředků města Ostravy.   
 
Bytový dům Nová Osada č. 1471/3- 55 tis. Kč 
Dodatečná úprava měření a regulace pro plynovou kotelnu. 
 
Bytový dům Nová Osada č. 1470/5- 16 tis. Kč 
Odvodnění vstupu. 
 

Bytový dům Nová Osada č. 1470/5- 19 tis. Kč 
Dodávka a montáž otopného tělesa vč. ventilačních mřížek. 
 
Bytový dům na ul. M.D. Rettigové č. 4 – 4 tis. Kč 
Dodávka a montáž extrahrubé protiskluzové pásky  na venkovní keramickou dlažbu. 
 
Rekonstrukce byt. domu Nová Osada č. 4 – 13 245 tis. Kč 
Ve stávajícím, podsklepeném, zděném  bytovém domě byly  provedeny stavební úpravy                  
a udržovací práce.  Nově byly řešeny vnitřní dispozice jednotlivých podlaží, kde místo  původních              
8 bytů o velikosti 1+1 vzniklo 8 bytů, z toho 6 bytů o velikosti 2+kk a v podkroví 2 byty                  
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o velikosti 1+3. Nově byla barevně řešena a zateplena fasáda kontaktním systémem, upravilo se 
rozmístění a velikost oken. Objemově byl objekt změněn, bylo provedeno nové zastřešení a půdní 
vestavba dvou bytů. 
Autorský dozor – 40 tis. Kč, technický dozor – 264 tis. Kč. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 8.000 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
5.245 tis. Kč. 
 
D – DOPRAVNÍ STAVBY 
 
Chodník ke  Slezskoostravské radnici – 31 tis. Kč 
Byly provedeny úpravy svahu chodníku.  
 
Komunikace ul. Nad Vodárnou a U Vlečky, k.ú. Heřmanice – 6 659 tis. Kč  
Předmětem stavby byla oprava komunikace vč. výhyben a vjezdů k jednotlivým parcelám. Dále bylo 
provedeno odvodnění zpevněných ploch. Součástí provedení stavby je také dopravní značení trvalé               
a to jak svislé tak vodorovné. Dále byly provedeny jemné terénní úpravy podél opravovaných 
komunikací. Stavba byla dokončena v 11/2011. 
Technický dozor – 118 tis. Kč, autorský dozor – 11 tis. Kč. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 2.000 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
4.659 tis. Kč. 
 
Zpevněné plochy nám. J. Gagarina – l. etapa – 3 432 tis. Kč 
Předmětem díla je oprava místní komunikace v prostoru příjezdu na náměstí J. Gagarina v ploše cca 
1300 m2. Stávající povrch byl odstraněn a po úpravě plně nahrazen zámkovou dlažbou. Stavba 
dokončena 11/2011. 
Autorský dozor – 17 tis. Kč. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1 830 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši              
1 602 tis. Kč. 
 
Komunikace ul. Kubicova – 2 153 tis. Kč 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednopruhové obousměrné komunikace.  V rámci stavby 
byla provedena rekonstrukce stávající vozovky, včetně realizace nového odvodnění, parkovacích 
ploch a výhyben. Stavba byla dokončena v 12/2011. 

Autorský dozor – 10 tis. Kč. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 2.035 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
118 tis. Kč. 
 
Chodník ul.Bohumínská – úsek parkoviště  Kamenec – Dědičná – 5 993 tis. Kč 
Předmětem stavby byly stavební úpravy stávajících chodníků podél ul. Bohumínské. Dále byly také 
upraveny chodníky za objektem Policie a rekonstruovány dva vjezdy z ul. Bohumínské –   Policie     
a u Domova pro seniory. 
Autorský dozor – 13 tis. Kč. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 5 600 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
393 tis. Kč. 
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I – ŠKOLSKÉ STAVBY 
 
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Bohumínská - Zateplení učebnového pavilonu ZŠ Bohumínská -              
6 420 tis. Kč 
Předmětem stavby bylo zateplení obvodových stěn, výměna stávajících dřevěných oken za nová 
plastová a související řemeslnické práce na učebnovém pavilonu. 
Technický dozor -  97 tis. Kč, autorský dozor – 5 tis. Kč. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 3 000 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši               
3 420 tis. Kč. 
 
Rekonstrukce MŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448 – snížení energetické náročnosti 
budovy – 4 138 tis. Kč 
Byly provedeny vnitřní stavební úpravy a udržovací práce v I.NP objektu za účelem zvýšení kapacity 
mateřské školy. Současně bylo provedeno  zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím 
systémem včetně výměny klempířských výrobků a provedení vnější hydroizolace a drenáže. Část 
stávajícího drátěného oplocení s vjezdovou bránou a vstupní brankou  před hlavním  vstupem do 
školky byla vyměněna. Dokončení stavby 8/2011. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 3 400 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
738 tis. Kč. 
 
Rekonstrukce a modernizace MŠ Jaklovecká 14/1201, Ostrava – Slezská Ostrava – úprava fasády           
a zřízení výtahu – 1 485 tis. Kč 
Byly provedeny stavební úpravy v objektu mateřské školy spočívající ve zřízení výtahu pro dovážení 
jídla do jednotlivých podlaží a změna umístění některých zařizovacích předmětů. Dále došlo 
k novému umístění odlučovače tuků, které nebylo vhodně řešeno. Další drobné úpravy byly spojeny 
s opravami vnitřních povrchových ploch, částečné opravy hydroizolace a opravy a nátěru fasády. 
Dokončení stavby 8/2011. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1 400 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
85 tis. Kč. 
 
K – OSTATNÍ STAVBY 
 
Zateplení DPS Heřmanická – 26 tis. Kč 
Realizace stavby byla provedena z finančních prostředků SMO - autorský dozor. 
 
Zpevněné plochy kolem obchodního střediska Kamenec – 1 701 tis. Kč 
Proběhla rekonstrukce stávajících zpevněných ploch kolem obchodního střediska, které se nachází 
mezi ul. Bohumínská a U Staré elektrárny. Stavba dokončena v 9/2011. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 1 400 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
301 tis. Kč. 
 
Regenerace sídliště Muglinov - 1. etapa – 7 242 tis. Kč 
Předmětem stavby byla regenerace řešeného území, zahrnující vznik nové pobytové plochy, umístění 
nových chodníků, rekonstrukci stávajících chodníků, rekonstrukci plochy parkoviště  a umístění 
nového veřejného osvětlení mezi ul. Vdovská, Švédská a Křížkovského. Doba realizace 9/2011-
12/2011. Autorský dozor - 60 tis. Kč, technický dozor – 215 tis. Kč. 
Z prostředků SMO byla hrazena částka ve výši 2 388 tis. Kč, z vlastních prostředků  částka ve výši 
854 tis. Kč, z dotace MMR částka ve výši 4 000 tis. Kč. 
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II. V oblasti projektové přípravy 
A – BYTOVÁ VÝSTAVBA  
 
Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada č.2  a č. 4 – 1 181 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením.  
 
Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada č.2  – 100 tis. Kč 
Stavebně technický průzkum nosných konstrukcí.  
 
Rekonstrukce a modernizace byt. domů Nová Osada č.4  – 119 tis. Kč 
Stavebně technický průzkum nosných konstrukcí.  
 
Modernizace byt. domů Sionkova 1, 3 – 100 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti objektu. 
 
Dědičná 1290/12, Slezská Ostrava-dispoziční změny – 112 tis. Kč   
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro provádění stavby. PD bude řešit 
vytvoření tří bytů 1+1 sloučením dvou bytů, vč. podlahové krytiny, nová elektroinstalace. 
 
Vstupní byty Bohumínská 25 – 53 tis. Kč 
Posudek o způsobilosti užívání bytů. Posudek bude podkladem k podání žádosti o dotaci                  
(25 tis. Kč). Vypracování průkazu energetické náročnosti budov. Průkaz bude podkladem k podání 
žádosti o dotaci (28 tis. Kč). 
 
Revitalizace bytových domů Nová Osada  - 1 093 tis. Kč 
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. 
Předmětem proj. dokumentace jsou stavební úpravy a udržovací práce bytových domů na                  
ul. Heřmanická 28 a 30. 
 
Revitalizace byt. domů Nová Osada – vodovodní řád Kasární 1 a 2 – 72 tis. Kč 
Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení k projektu.                                                                                 
 
 
D – DOPRAVNÍ STAVBY 
 
Rozšíření parkovacích stání v lokalitě sídliště Kamenec – 75 tis. Kč 
Zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí a rozptylová studie. 
 
Komunikace ul. K Maliňáku – 50 tis. Kč 
Změna projektové dokumentace. 
 
Chodník na ul. Petřvaldská a Pikartská – 93 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby. PD řeší opravu chodníků, bezbariérové úpravy 
přechodů pro chodce, výměna obrubníků. 
 
Komunikace ul. Vilová – 92 tis. Kč 
Projektová dokumentace  pro stavební povolení. Předmětem PD bude oprava krytů a podkladních 
vrstev vč. výměny obrubníků, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. 
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Komunikace ul. Sazečská – 98 tis. Kč 
Projektová dokumentace  pro stavební povolení. Předmětem PD bude oprava krytů a podkladních 
vrstev vč. výměny obrubníků, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. 
 
Zpevněné plochy na nám. J. Gagarina – l. část -18 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace. 
 
Zpevněné plochy na nám. J. Gagarina – 2. část -36 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu. 
 
Chodník ul. Bohumínská – úsek parkoviště Kamenec-Dědičná – 10 tis. Kč 
Vícetisky  projektové dokumentace. 
 
Rekonstrukce chodníku podél ul. Bohumínská, úsek Mexická – U Jeslí – 95 tis. Kč 
Projektová dokumentace. Předmětem PD je výměna  stávajícího asfaltového povrchu za povrch ze 
zámkové dlažby vč. výměny podkladních vrstev, zúžení chodníku, bezbariérové úpravy přechodů. 
 
Stavební úpravy zpevněných ploch a vjezdu k MŠ Zámostní – 48 tis. Kč 
Předmětem projektové dokumentace bude výměna stávajícího asfaltového povrchu za povrch ze 
zámkové dlažby vč. výměny podkladních vrstev. 
 
Komunikace ul. Zámostní – 98 tis. Kč 
Předmětem projektové dokumentace bude výměna stávajícího povrchu za povrch z žulových kostek. 
 
Rekonstrukce chodníku podél ul. Bohumínská, úsek U Jeslí – Muglinovská – 116 tis. Kč 
Předmětem projektové dokumentace bude výměna stávajícího asfaltového povrchu za povrch ze 
zámkové dlažby vč. výměny podkladních vrstev, zúžení chodníku, bezbariérové úpravy přechodů. 
 
Chodník ul. Jaklovecká – 37 tis. Kč 
Předmětem projektové dokumentace bude zúžení stávajícího chodníku, oprava krytů a výměna 
obrubníků. 
 
 
I – ŠKOLSKÉ STAVBY 
 
Rekonstrukce ústředního vytápění v MŠ Nástupní, Ostrava-Kunčičky – 28 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace. 
 
Rekonstrukce a modernizace MŠ Jaklovecká - úpravy fasády a zřízení výtahu – 25 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro stavební povolení vodních děl na umístění odlučovačů tuků –             
21.600,- Kč, Provozní řád – 3.600,- Kč. 
 
Rekonstrukce MŠ Chrustova 11/1448– snížení energetické náročnosti budovy – 17 tis. Kč 
Úprava části PD – jedná se o dispoziční úpravy. 
 
Zateplení  objektu Učebnový pavilon ZŠ Bohumínská – 22 tis. Kč 
Oprava dokumentace  dle závěru tepelně technického hodnocení. 
 
ZŠ Bohumínská – učebnový pavilon – 48 tis. Kč 
Vypracování průkazu energetické náročnosti. 
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Energetické úspory ZŠ Škrobálkova, Ostrava-Kunčičky – 145 tis. Kč 
Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu – výměna oken a zateplení (100 tis. Kč). 
Rozdělení projektové dokumentace z důvodu podání žádosti o dotaci na hlavní budovy „A“                 
(12 tis. Kč). 
Přepracování energetického auditu na aktuální stav (18 tis. Kč). 
Úprava projektové dokumentace na základě přepracovaného energetického auditu (15 tis. Kč). 
 
Rekonstrukce MŠ O.-Muglinov, Komerční 22a/704 – 96 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro provádění stavby. Předmětem PD je zateplení obvodového zdiva, 
oprava zpevněných ploch na zahradě, oprava vstupního schodiště. 
 
Rekonstrukce MŠ O.-Muglinov, Komerční 22a/704  - zastřešení vstupu – 52 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. 
 
Rekonstrukce budovy MŠ Na Liščině 12A/689 – 86 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti objektu – zateplení 
obvodového pláště a výměnu střešní krytiny. 
 
Výměna střešní krytiny budovy tělocvičny v areálu MŠ Antošovická 107, O.- Koblov – 40 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro provádění stavby. 
 
Vybudování přístupu na multifunkční hřiště v areálu MŠ Antošovická 107, O.-Koblov – 25 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 
 
Navýšení kapacity MŠ Antošovická, O.-Koblov – 413 tis. Kč 
Předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní stavební úpravy spojené se změnou v užívání části  
l. NP pavilonu D na novou třídu MŠ s kapacitou 25 dětí. 
 
Energetické odpojení budovy tělocvičny u MŠ Antošovická 107, O.-Koblov – 54 tis. Kč 
Předmětem projektové dokumentace  je úprava ústředního vytápění, elektroinstalace a vývod studené 
vody a elektřiny na fasádu budovy tělocvičny. 
 
ZŠ Pěší Ostrava - Muglinov – 103 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro rekonstrukci rozvodů studené a teplé vody v objektech ZŠ                   
(48 tis. Kč).  
Projektová dokumentace pro instalaci termostatických ventilů u těles ústředního vytápění vč. návrhu 
regulace ventilů (55 tis. Kč). 
 
ZŠ Pěší O.- Muglinov, oprava zpevněných ploch – 22 tis. Kč 
Předmětem projektové dokumentace je oprava krytů a podkladních vrstev vč. výměny obrubníků. 
 
 
K – OSTATNÍ STAVBY 
 
Osada Žabinec – 24 tis. Kč 
Posouzení a zpracování stanoviska ke znaleckému posudku 
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Zadavatelská činnost – 255 tis. Kč 
Zadavatelská činnost při zadávání veřejných zakázek dle mandátní smlouvy v období od 15.3. do 
31.12.2011. 
 
Areál volného času, O.-Koblov – 11 tis. Kč 
Vypracování studie. Předmětem studie je vytvoření odvodněné travnaté plochy velikosti  cca                
30x20 m. 
 
Rozšíření kapacity kulturního domu Na druhém č.p. 358 – 119 tis. Kč 
Studie  na změnu stavby občanské vybavenosti. Předmětem studie je rozšíření kapacity KD na                 
300 osob vč. hygienického zázemí. 
 
Stavební úpravy l. NP budovy na nám. J. Gagarina – 12 tis. Kč 
Zpracování projektové dokumentace. 
 
Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS –             
20 tis. Kč 
Technická studie, která se bude přikládat k žádosti o dotaci. 
 
Lokální výstražný systém – 15 tis. Kč 
Technická studie, která se bude přikládat k žádosti o dotaci. 
 
Digitální povodňový plán – 18 tis. Kč 
Technická studie, která se bude přikládat k žádosti o dotaci. 
 
Propojení kanceláří  nám. J. Gagarina 5 – 7 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro provádění stavby. 
 
Domov pro seniory Ostrava - Antošovice – 155 tis. Kč 
Technické studie přestavby stávajícího objektu mateřské školy na domov důchodců vč. parkovacích  
a odpočinkových ploch (119 tis. Kč). 
Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků (6 tis. Kč). 
Geologický průzkum pozemků (30 tis. Kč). 
 
Hřiště Keltičkova – 150 tis. Kč 
Studie prostorového řešení hřiště vč. umístění hracích prvků, vč. oplocení a zeleně (24 tis. Kč). 
Výškopis a polohopis (7 tis. Kč). 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, pro umístění stavby a pro provádění stavby. 
Předmětem PD je prostorového řešení hřiště vč. umístění hracích prvků, vč. oplocení a zeleně                  
(119 tis. Kč). 
 
Regenerace sídliště Muglinov I. etapa – 75 tis. Kč 
Výkon činnosti autorského inspektora. 
 
Regenerace sídliště Muglinov – parkovací dům– 389 tis. Kč 
Geologický průzkum (43 tis. Kč). 
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby 
dvoupodlažního parkovacího domu na sídlišti Muglinov (346 tis. Kč). 
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Regenerace sídliště Muglinov – parkovací plocha – 354 tis. Kč 
Projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení  nové parkovací 
plochy. Parkoviště bude sloužit pro obyvatele sídliště Muglinov. 
 
 

Odbor majetkové správy 

Upravený rozpočet je ve výši 5 680 tis. Kč a vykazuje čerpání na 65,02%, což představuje částku ve 
výši 3 693 tis. Kč.  

 
na § 3612 – bytové hospodářství 
Upravený rozpočet je ve výši 2 700 tis. Kč a vykazuje čerpání na 86,85%, což představuje částku ve 
výši 2 345 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 105 tis. Kč a  vykazuje čerpání na 72,99%, což představuje částku ve 
výši 77 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. Z tohoto § nebylo čerpáno.      
 
na § 6171 - činnost místní správy  
Upravený rozpočet je ve výši 2 755 tis. Kč a vykazuje čerpání na 46,16%, což představuje částku ve 
výši  1 272 tis. Kč. Z tohoto § se hradí  platební příkazy FÚ, výkupy pozemků, znalecké posudky, 
vyhotovení geometrických plánů, prohlášení vlastníka při prodeji bytových jednotek aj. 

 

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů 

 
Upravený rozpočet je ve výši  37 765 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 96,20%, což představuje částku 
ve výši 36 331 tis. Kč. Původně schválený rozpočet byl během roku  navýšen celkem o částku ve 
výši 12 415 tis. Kč (údržba veřejné zeleně, opravy komunikací, chodníků a čekáren, zimní údržba 
komunikací, chodníků, parkovišť a ramp), z toho 245 tis. Kč od společnosti Arcelor Mittal a.s.  jako 
finanční dar na výdaje spojené s jarním čištěním komunikací v městském obvodu samosběrným 
zametacím strojem a 50 tis. Kč od právnické osoby a tří fyzických osob na pořízení dětských prvků 
do sídliště Kamenec a Muglinov. 
Významně přispívá k šetření finančních prostředků také využití dělníků čištění města a občanů 
vykonávajících veřejnou službu k provádění lehčí údržby ploch veřejné zeleně, úklidu kolem 
zastávek MHD, úklidu menších nepovolených skládek, čištění exponovaných míst chodníků 
v zimním období a následné čištění od posypového materiálu, úklidu na ústředním hřbitově (hrabání 
ploch zeleně kolem hrobových míst, škarpírka a zametání chodníků). 
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na § 2212 - silnice     
Upravený rozpočet je ve výši 13 187 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,03%, což představuje částku ve 
výši 12 795 tis. Kč.  
 
Nákup služeb (komunikace) – 5 158 tis. Kč 
Výdaje na zimní údržbu místních komunikací činily 3 364 tis. Kč. Spad sněhu byl nižší než 
v předchozím roce a z toho vyplývají menší náklady na pokrytí zimní údržby. Výkon, tj. odklízení 
sněhu pomocí techniky, posyp, atp. (1 684 tis. Kč), pohotovost pracovníků a strojů v pracovních 
dnech (1 680 tis. Kč). Na čištění místních komunikací a kanálových vpustí bylo během roku 
vynaloženo 1 339 tis. Kč, z toho na strojní čištění byla použita částka cca 965 tis. Kč.  Finanční dar 
od ArcelorMittal a.s. ve výši 245 tis. Kč, byl použit na financování čištění komunikací   (293 tis. Kč), 
ostatní prostředky byly použity na čištění kanálových vpustí (373 tis. Kč). Ve výši 163 tis. Kč byly 
provedeny aktualizace pasportu dopravního značení (115 tis. Kč), dopravní průzkum parkování 
sídliště Kamenec (34 tis. Kč) a projektová dokumentace propustků Blatouchová (14 tis. Kč). 
 
Opravy a udržování (komunikace) – 7 513 tis. Kč 
Během roku 2011 byly doplňovány v obvodu kanálové poklopy v nákladu 539 tis. Kč, opravy, 
výměna a údržba dopravního značení byly provedeny ve výši 586 tis. Kč, na opravy výtluků               
v komunikacích byla vynaložena částka ve výši 3 470 tis. Kč, do souvislejších oprav komunikací 
(pokládka živice, zpevnění recyklátem, vysypání struskou) bylo vloženo 2 359 tis. Kč a provedení 
odvodnění a větších oprav kanálových vpustí stálo 559 tis. Kč.  
 
Podrobnější rozpis oprav místních komunikací (výtluky) a kanalizací:  
- opravy kanalizací, doplňování kanálových poklopů, ....:  
Do oprav kanalizačních vpustí (včetně doplnění kanálových poklopů) a odvodnění bylo celkově 
investováno 1 099 tis. Kč, z toho do odvodnění komunikací 351 tis. Kč (rozsáhlejší odvodnění 
provedeno na ul. V Korunce x Na Pomezí - 153 tis. Kč, ul. Nová Osada - 53 tis. Kč,                  
ul. Na Úbočí - 57 tis.Kč,  ul. Hradní - 34 tis.Kč a další odvodnění menšího rozsahu  - 54 tis.Kč); do 
oprav kanalizačních vpustí bylo vloženo 209 tis. Kč, a zbývající část pokrylo doplňování kanálových 
poklopů (539 tis. Kč), především do oblastí Hrušova, Muglinova, Slezské Ostravy a Kunčiček. 
- opravy dopravního značení: 
Výměna nebo doplnění dopravního značení v obvodu bylo prováděno průběžně a také  na základě 
informací Policie České republiky nebo Městské policie (úřední záznamy, hlášenky, atd.) v celkovém 
objemu 586 tis. Kč, z toho umístění značení při fotbalových zápasech z důvodu zajištění bezpečnosti 
za 95 tis. Kč, ostatní dopravní značení za 315 tis. Kč. Dále byly instalovány označníky jednotlivých 
katastrálních území obvodu za 84 tis. Kč, retardéry 65 tis. Kč a provedena oprava závory k zamezení 
tvoření nepovolených skládek na ul. Přibylova (16 tis. Kč).  
- opravy výtluků (dle katastrálních území) – 3 470 tis. Kč: 
Slezská Ostrava – 1 156 tis. Kč: 
ul. K Salmovci, Na Souvrati, Košňovského (85 tis. Kč), Jaklovecká, Kmetská, Příbramská, 
Obrovského (259 tis. Kč), Pastrňákova, Šachetní, Gogolova, Šiškinova, Hradní (82 tis. Kč),               
F. Koláře, Klímkova, M. Svobody, Stromovka (117 tis. Kč), Hormistrů (72 tis. Kč), Kranichova x 
Lanová (19 tis. Kč), Kramolišova (51 tis. Kč), Nová Osada (116 tis. Kč), Kovařovicova  (10 tis. Kč), 
Keltičkova (37 tis. Kč), Zakončená (17 tis. Kč), Olbrachtova x Nejedlého (14 tis. Kč), M. D. 
Rettigové, Olbrachtova a Občanská (19 tis. Kč), Na Burni, Prokopská, Občanská, Příbramská                   
a U Staré elektrárny (241 tis. Kč); 
Muglinov – 235 tis. Kč: 
ul. Volná, Sprašová (23 tis. Kč), Fojtská (34 tis. Kč), Hladnovská – stacionář (5 tis. Kč), Sodná                  
(27 tis. Kč), Švédská (37 tis. Kč), Sklářova (109 tis. Kč); 
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Heřmanice – 674 tis. Kč: 
ul. Dostálova, Vrbická (34 tis. Kč), Lachová (300 tis. Kč), K Lesu (14 tis. Kč), Požární                   
(50 tis. Kč), Koněvova – dvůr ((10 tis. Kč), Gvužďochova (266 tis. Kč); 
Antošovice – 14 tis. Kč: 
ul. Chalupová (14 tis. Kč); 
Koblov – 258 tis. Kč: 
ul. U Nové šachty (5 tis. Kč), Blatouchová (82 tis. Kč), Koblovská (171 tis. Kč); 
Hrušov – 415 tis. Kč: 
ul. Vývozní (210 tis. Kč), Lassalova (94 tis. Kč), Plechanovova, Pláničkova (52 tis. Kč),                   
Na Liščině (5 tis. Kč), Růžová x Podélná (1 tis. Kč), Vančurova (53 tis. Kč); 
Kunčičky – 479 tis. Kč: 
ul. Pstruží (318 tis. Kč), Meziveská, Drážní (129 tis. Kč), Kuchnova, Podzemní, Římanova                
(32 tis. Kč); 
Kunčice nad Ostravicí – 239 tis. Kč: 
ul. Serafínova (67 tis. Kč), Barutova, Štěpaňákova (65 tis. Kč), Přibylova (16 tis. Kč), Pekařská,                 
A. Kubity (81 tis. Kč), Bártova (10 tis. Kč); 
 
- opravy komunikací (recyklát, zpevnění, opravy) – 2 360 tis. Kč: 
recyklát a zpevnění (650 tis. Kč):  
ul. Pobřežní (70 tis. Kč), ul. Bohumínská a Vývozní (62 tis. Kč), ul. U Jámy, Počáteční                  
a Pláničkova x Muglinovská (202 tis. Kč), ul. Vrchní (77 tis. Kč), ul. Blokova x Nogova, stará 
Vratimovská a ul. U Štěrkovny (152 tis. Kč), ul. Zapletalova a Vančurova (45 tis. Kč),                   
ul. Čtvercová (24 tis. Kč), ul. Muklova (18 tis. Kč). 
opravy komunikací (1 710 tis. Kč): 
souvislá oprava ul. Dostálova (714 tis. Kč), oprava ul. Na Skotnici (103 tis. Kč), oprava                  
ul. Počáteční (251 tis. Kč), oprava ul. Kovařovicova (186 tis. Kč), oprava ul. Bernerova                  
(80 tis. Kč), oprava ul. Na Tabulkách (50 tis. Kč), oprava ul. Bohumínská (97 tis. Kč), oprava 
příjezdu k DPS ul. Hladnovská (197 tis. Kč), oprava obrub na ul. Přibylova x Frýdecká (7 tis. Kč); 
jiné drobné opravy na ul. Hradní, Plechanovova, Heřmanická, Hladnovská (25 tis. Kč); 
Z položky neinvestičních nákladů a náhrad – 6 tis. Kč byla uhrazena spoluúčast na odškodněných 
dopravních nehodách a z položky ostatních neinvestičních výdajů 8 tis. Kč byl vrácen místní 
poplatek za parkovací karty (firma změnila své sídlo a má parkování na vlastním pozemku). 
 
Dále byla z investičních prostředků hrazena realizace akce Přechod pro chodce na ul. Heřmanická – 
nasvětlení  za  110 tis. Kč. 
 
na § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací  
Upravený rozpočet je ve výši 7 845 tis. Kč a vykazuje čerpání na 95,19%, což představuje částku ve 
výši 7 467 tis. Kč.  
 
Nákup služeb (chodníky) -2 391 tis. Kč: 
Výdaje na zimní čištění chodníků, schodišť a parkovišť za rok 2011 činily 1 666 tis. Kč. K zimnímu 
úklidu chodníků od sněhu, případně i ledu, byli využiti dělníci čištění města, především na kolizních 
místech, a to na úklid zastávek MHD a přechodů komunikací v místech se zvýšeným pohybem 
občanů. Takto byly významně uspořeny nemalé finanční prostředky. 
Čištění chodníků a zastávek MHD během celého roku po zimě bylo provedeno v objemu                  
636 tis. Kč, z toho strojní čištění představovalo částku 380 tis. Kč a čištění ruční 59 tis. Kč. Byly 
čištěny především exponované chodníky - ul. Frýdecká, Hladnovská, Muglinovská, Bohumínská, 
Heřmanická, Těšínská, Vratimovská, Škrobálkova. Menší chodníky byly taktéž čištěny 
prostřednictvím dělníků čištění města. Bylo provedeno také rajonové čištění sídlišť Muglinov                   
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a Kamenec, které si vyžádalo náklady ve výši 140 tis. Kč. Také bylo zajištěno důkladné vyčištění 
(pomocí tlakové vody s desinfekcí) exponovaných čekáren MHD za 37 tis. Kč, především v oblasti 
Kamenec a zastávky Důl P. Bezruč. Dále byl z této položky hrazen odvoz suti z demolice hasičské 
zbrojnice (16 tis. Kč) a provedení výluhů shrabků a smetků z komunikací (4 tis. Kč). Odbor 
zabezpečil zpracování projektové dokumentace chodníku ul. Koblovská (89 tis. Kč). 
 
Opravy a udržování (chodníky, zastávky MHD, čekárny, ..) – 5 076 tis. Kč: 
Během roku jsou pravidelně udržovány nejexponovanější čekárny MHD odstraňováním graffiti         
(129 tis. Kč); jedná se především o zastávky Důl Petr Bezruč, Kamenec, Mexiko, Vysoká škola 
podnikání, Ústřední hřbitov, Kostel, Chrustova, Koněvova, Sídliště Muglinov, Gymnázium Hladnov, 
oblast Hranečníku a zastávky na ul. Frýdecké. Současně je také prováděn úklid odpadků 
v zastávkách, který je zabezpečován převážně dělníky čištění města. Byly provedeny také opravy 
některých čekáren (268 tis. Kč), a to zastávka „Lávka“ (17 tis. Kč), zastávka „Hladnovská“                
(137 tis. Kč), zastávka „Kostel“ po dopravní nehodě (57 tis. Kč), na zastávkách „Vrbická,“, „Stará 
cesta“, „Podsedliště“, „Malý kopec“, „Blatouchová“, „Štěrkovna“ „Důl Petr Bezruč“, „Hrušovské 
mosty“ byly provedeny menší opravy – nátěry čekáren, zábradlí, umístění lavičky, atp. ve výši            
57 tis. Kč. 
Během roku byly opraveny povrchy cyklostezek na ul. Ostravického (61 tis. Kč) a ul. Bohumínská – 
směr Vrbice (19 tis. Kč). Dále byly  zabezpečeny opravy schodišť vedle budovy úřadu   (324 tis. Kč), 
schodiště k domům na ul. Bohumínské 58-60 (122 tis. Kč) a drobnější úpravu schodů v sídlišti 
Muglinov (41 tis. Kč). V obvodu byla opravena i některá zábradlí, především na ul. Michálkovické 
(41 tis. Kč), ul. Bohumínské (13 tis. Kč), ul. Bohumínská x Hladnovská x U Jeslí (121 tis. Kč)                  
a natřeny sloupky na ul. Heřmanická x Michálkovická (16 tis. Kč). 
Nákladem 3 549 tis. Kč byly provedeny opravy chodníků v obvodu. Z toho rozsáhlejší opravy se 
týkaly chodníku na ul. Frýdecká (399 tis. Kč), spojka mezi ulicemi Pláničkova a Plechanovova             
(454 tis. Kč), chodník ul. Chittussiho (359 tis. Kč), chodník ul. Koblovská před hotelem ISORA     
(263 tis. Kč), chodník na ul. Bernerova (583 tis. Kč), ul. Vratimovská (1 096 tis. Kč), spojka mezi 
ulicemi Velkostranní a Na Úrovni (96 tis. Kč), chodník na ulicích Sodná a Otova (96 tis. Kč), byly 
předlážděny chodníky ul. Muglinovská (13 tis. Kč), ul. Otova (15 tis. Kč) a ul. Bohumínská                
(80 tis. Kč) – Kamenec. Na ul. Dědičná byla zrealizována oprava ve výši 35 tis. Kč včetně úpravy 
vpustě a u podchodu na Kamenci bylo provedeno odvodnění (42 tis. Kč). Drobnější opravy chodníků 
ve výši 20 tis. Kč byly realizovány na ul. Bohumínská (včetně osazení pachole) -  a na ul. U Jeslí 
(oprava vystouplé dlažby) – 14 tis. Kč. 
Dále bylo vyspraveno kontejnerové stání na ul. Koněvova (30 tis. Kč) a v sídlišti Muglinov opraveny 
dvě zpevněné plochy a schodiště. Zpevněná plocha na ul. Švédská si vyžádala náklady 106 tis. Kč, 
zpevněná plocha na ul. Vdovská 174 tis. Kč. Byla také provedena oprava kontejnerového stání na             
ul. Vdovská (8 tis. Kč), zpevněn dvůr za obytnými domy na ul. Koněvova (43 tis. Kč) a opraveny 
obruby na parkovišti před Slezskoostravskou radnicí (10 tis. Kč). 
 
 
na § 2333 – opravy drobných vodních toků          
Upravený rozpočet je ve výši 116 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,83%, což představuje částku ve 
výši 116 tis. Kč. 
Během roku bylo provedeno vyčištění drobného vodního toku Slezskomlýnský náhon za 42 tis. Kč            
a zpracována dokumentace odtokových poměrů DVT Korunka a Muglinovský potok za 74 tis. Kč. 
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na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního                   
a historického povědomí  
Upravený rozpočet je ve výši 48 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,75%, což představuje částku ve 
výši 47 tis. Kč. 
V roce 2011 byla opravena pamětní deska s reliéfem „Revoluční tradice Slezské Ostravy“ za                  
46 tis. Kč a zpracován znalecký posudek za 1 tis. Kč. 
 

na § 3632 - pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 5 422 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,61%, což představuje částku ve 
výši 5 401 tis. Kč. V roce 2011 jsme z rozpočtu města Ostravy obdrželi neinvestiční dotaci na údržbu 
hřbitova ve výši 2 500 tis. Kč. 
 
Nákup služeb a opravy a udržování na úseku pohřebnictví – 5 401 tis. Kč. 
Běžná údržba zeleně na všech hřbitovech v obvodu si vyžádala částku ve výši 3 775 tis. Kč – na 
kácení, ořezy a frézování bylo použito 352 tis. Kč, na terénní úpravy pozemků spojené s výsadbou 
keřů bylo vynaloženo 145 tis. Kč. Na hrabání ústředního hřbitova bylo za rok použito 395 tis. Kč             
a na hrabání malých hřbitovů 68 tis. Kč. Kosení si vyžádalo finanční prostředky ve výši                  
2 153 tis. Kč, z toho ústřední hřbitov – 1 982 tis. Kč a malé hřbitovy 171 tis. Kč. Dále byly 
provedeny postřiky škůdci napadených tují za téměř 77 tis. Kč. Na postřiky plevelů a ostatních 
škůdců (vosí a sršní hnízda) bylo použito 18 tis. Kč. V roce 2011 se projevily zvýšené náklady na 
likvidaci odpadků, a to téměř 567 tis. Kč. Zvýšení se projevilo v souvislosti s využitím občanů 
vykonávajících veřejnou službu k údržbě ústředního hřbitova – nárůst množství zeleného odpadu - 
listí při jarním hrabání, odpadu ze škarpírky chodníků, větví z ořezů keřových skupin, atp. 
Na úseku pohřebnictví jsou zajišťovány také výkopy hrobů, které si vyžádaly výdaje ve výši                 
423 tis. Kč a pohřby osob bez pozůstalých ve výši 42 tis. Kč.  
Do oprav na ústředním hřbitově bylo investováno 1 161 tis. Kč. Jednalo se o opravu vodovodního 
stojanu po zimním období (5 tis. Kč) a opravu schodů a vstupu na veřejné WC (34 tis. Kč), oprava 
schodiště a zábradlí (99 tis. Kč) a opravu betonových desek na chodníku ke krematoriu                   
(225 tis. Kč), oprava obrubníků a předláždění žulových kostek ve vstupu na ústřední hřbitov                  
(82 tis. Kč), oprava schodiště (35 tis. Kč) a závory (4 tis. Kč) a ve skupině 73 byl opraven chodník 
(506 tis. Kč). Dále byly zadány práce na opravách hrobového zařízení – krycí desky 5 společných 
hrobů (118 tis. Kč), a provedení záchovné údržby válečných hrobů (pomníků), a to TUMBY               
a pomníků I. a  II. světové války (53 tis. Kč). 
 
 
na § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Upravený rozpočet je ve výši 11 147 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,24%, což představuje částku ve 
výši 10 505 tis. Kč. 
Nákup služeb a opravy a udržování na úseku vzhledu obce – 10 058 tis. Kč 
Na údržbu zeleně, tj. jarní hrabání, kosení, kácení a ořezy stromů i keřů, včetně likvidace travní               
a dřevní hmoty, bylo vynaloženo za rok 2011 celkem 8 883 tis. Kč, z toho za kácení  (1 088 tis. Kč), 
ořezy a drcení (338 tis. Kč) a frézování pařezů (123 tis. Kč); na terénní úpravy pozemků bylo 
vynaloženo 375 tis. Kč, hrabání ploch veřejné zeleně si vyžádalo 1 239 tis. Kč  a kosení částku ve 
výši 5 664 tis. Kč. Za uložení zeleného odpadu (větve, listí, atd.) na skládku OZO bylo zaplaceno              
42 tis. Kč. Za znalecké posudky odcizených nepovoleně pokácených stromů z pozemků městského 
obvodu uhradil odbor částku 14 tis. Kč. 
Byl proveden úklid nepovolených skládek ve výši 82 tis. Kč, a to v oblasti Zvěřina (70 tis. Kč)             
a garáže Sodná (12 tis. Kč), postřiky plevelů na chodnících a kolem nich bylo použito cca  50 tis. Kč 
– postřik byl proveden na chodnících ul. Těšínská, v oblasti ulic Jaklovecká, Olbrachtova, Mahenova, 
Chittussiho, Nejedlého a M. D. Rettigové, oblasti ul. Zámostní, Vilová a Keltičkova. 
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Na úseku vzhledu obce byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 044 tis. Kč, z toho za odvoz             
a likvidaci odpadů z odpadkových košů částka ve výši 964 tis. Kč, na likvidaci psích exkrementů 
částka 60 tis. Kč; za odstranění mobiliáře, čištění košů a doplnění písku 20 tis. Kč.  
Na opravy vynaložil odbor za rok 2011 celkově finanční prostředky ve výši 273 tis. Kč, a to 
především na opravy mobiliáře v obvodu -  opravy pískovišť + dosypání písku (64 tis. Kč), umístění 
laviček (28 tis. Kč), opravy a pořízení nových odpadkových košů včetně košů na psí exkrementy 
(126 tis. Kč). Byla provedena oprava zdi na hřišti v sídlišti Muglinov (33 tis. Kč) a další drobné 
opravy (22 tis. Kč). Byl pořízen drobný majetek, tj. tři dětská houpadla za  34 tis. Kč, která byla 
umístěna do oblasti Stromovka. 
Investiční prostředky ve výši 139 tis. Kč byly použity na pořízení dětských prvků do sídliště 
Kamenec a Muglinov, z toho na tuto položku byly převedeny i finanční prostředky z poskytnutých 
darů 1 právnickou a 3 fyzickými osobami v celkové výši 50 tis. Kč.   
 

 

Odbor sociálních věcí 
 
Upravený rozpočet je ve výši 53 145 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100,27 %, což představuje částku 
ve výši 53 268 tis. Kč. Rozpočet je překročen z důvodu vyšší výplaty sociálních dávek než byla 
městem Ostravou poskytnuta záloha na tyto dávky, které jsou vyplaceny ze SR. Rozdíl bude našemu 
městskému obvodu dokryt v I. pololetí roku 2012.  
 
§ 4171 – příspěvek na živobytí 
Upravený rozpočet je ve výši 38 800 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100,21 %, což představuje částku 
ve výši 38 882 tis. Kč. 
Příspěvek na živobytí je vyplácen osobám v hmotné nouzi podle § 21 zákona č. 111/2006 Sb.,                  
o pomoci v hmotné nouzi. 
 
§ 4172 – doplatek na bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 8 550 tis. Kč a vykazuje čerpání na 106,16 %, což představuje částku 
ve výši 9 076 tis. Kč. 
Doplatek na bydlení je vyplácen na náklady spojené s užíváním bytu podle § 33 zákona                   
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
 
§ 4173 – mimořádná okamžitá pomoc 
Upravený rozpočet je ve výši 5 123 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,05 %, což představuje částku ve 
výši 4 818 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  12 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 80,00 %, což představuje částku ve 
výši 10 tis. Kč.  
Tento příspěvek je sociální dávkou nenárokovou. Nesleduje se výše příjmu žadatele, pouze zdravotní  
stav a trvalá potřeba   používání zvláštní pomůcky. Je vyplácen dle § 46, vyhlášky  č. 182/1991 Sb., 
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. 
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§ 4183 – příspěvek na úpravu a provoz  bezbariérového  bytu 
Upravený rozpočet je ve výši  15 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 80,00 %, což představuje částku ve 
výši 12 tis. Kč. V našem obvodě se jedná pouze o tři  občany. Dávka činí 400,- Kč /měs. na byt                 
a 200,- Kč /měs. na garáž.  
 
§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
Upravený rozpočet je ve výši  13 tis. Kč a vykazuje čerpání na 65,69 %, což představuje částku ve 
výši 9 tis. Kč. Částka byla vyčleněna pro účely návštěv odboru sociálních věcí  v dětských 
domovech. Jedná se o  nezletilé děti z našeho obvodu, které jsou v předmětných zařízeních dočasně 
umístěny  (viz zákon o rodině). 
 
§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba podpora samost. bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši  24 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 39,52 %, což představuje částku ve 
výši 9 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.  
 
§ 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 
Upravený rozpočet je ve výši 8 tis. Kč a vykazuje čerpání na 23,29 %,což představuje částku ve výši 
2 tis. Kč. Jedná se převážně o zájmovou činnost v oblasti péče o matky s dětmi, kteří jsou dočasně 
ubytování v Azylovém domě Na Liščině 2. 
 
§ 6171 – činnost místní správy 
Upravený rozpočet je ve výši  600 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 83,65 %, což představuje částku ve 
výši 501 tis. Kč. Z tohoto § je hrazeno poštovné, převážně jsou to poplatky poště za poštovní 
poukázky typu B, kterými jsou vypláceny všechny dávky. 
 
 

Odbor vnitřních věcí 

 
Upravený rozpočet je ve výši 92 076 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,52%, což představuje částku ve 
výši 83 343 tis. Kč.  
 
 
na § 1014 – ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče  
Upravený rozpočet je ve výši 17 tis. Kč a vykazuje čerpání na 96,18%, což představuje částku            
16 tis. Kč. Ocenění občanů, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci městského 
obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění       
dary obyvatelstvu         15 tis. Kč 
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na § 3315 – činnosti muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 578 tis. Kč a vykazuje čerpání na 78,33%, což představuje částku                   
ve výši 453 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru      274 tis. Kč 
(galeristka) 
ostatní osobní výdaje        55 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.        77 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        28 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 105 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,62%, což představuje částku                   
ve výši 104 tis. Kč. Ocenění občanů, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění         8 tis. Kč 
ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem         1 tis. Kč 
dary obyvatelstvu       95 tis. Kč 
 
na § 3326 – pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 
Upravený rozpočet je ve výši 8 tis. Kč a vykazuje čerpání na 82,13%, což představuje částku                   
ve výši 7 tis. Kč. 
 
nákup materiálu j.n.  (věnce, kytice)          7 tis. Kč 
 
na § 3330 – činnost registrovaných církví a nábožen. společností  
Upravený rozpočet je ve výši 6 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,83%, což představuje částku                   
ve výši 5 tis. Kč. Ocenění občanů, 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 § 3392 – zájmová činnost v kultuře 
Upravený rozpočet je ve výši 286 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,42%, což představuje částku                
ve výši 281 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru    188 tis. Kč 
(domovník-správce kulturního domu)  
ostatní osobní výdaje      13 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.      47 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)    
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na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 
Upravený rozpočet je ve výši 142 tis. Kč a vykazuje čerpání na 81,62%, což představuje částku               
ve výši 116 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     62 tis. Kč 
(vypichované misky pro svatební obřady,  
keramika – setkání s jubilanty,  
drobné dárkové předměty – vítání občánků) 
pohoštění     11 tis. Kč 
(např. občerstvení – setkání s jubilanty) 
věcné dary     31 tis. Kč  
(dárkové balíčky pro potřeby matriky – jubilanti) 
 
na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce 
Upravený rozpočet je ve výši 66 tis. Kč a vykazuje čerpání na 71,23%, což představuje částku                 
ve výši 47 tis. Kč (správce hřiště). 
 
ostatní osobní výdaje      36 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.        8 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění        3 tis. Kč 
 
na § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost 
Upravený rozpočet je ve výši 39 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,82%, což představuje částku                 
ve výši 38 tis. Kč. Ocenění občanů, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci 
městského obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění              3 tis. Kč 
dary obyvatelstvu      35 tis. Kč 
 
na § 3421 – využití volného času dětí a mládeže 
Upravený rozpočet je ve výši 16 tis. Kč a vykazuje čerpání na 68,13%, což představuje částku                  
11 tis. Kč. Ocenění občanů, 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 § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace 
Upravený rozpočet je ve výši 60 tis. Kč a vykazuje čerpání na 94,13%, což představuje částku              
56 tis. Kč. Ocenění občanů, kteří se významnou mírou podíleli na rozvoji či propagaci městského 
obvodu. 
 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění       5 tis. Kč 
dary obyvatelstvu     50 tis. Kč 
věcné dary       2 tis. Kč 
(poháry)  
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na § 3632 – pohřebnictví 
Upravený rozpočet je ve výši 2 917 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,69%, což představuje částku  ve 
výši 2 645 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 821 tis. Kč 
(oddělení hřbitovní správy)  
ostatní osobní výdaje      76 tis. Kč   
povinné po. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.    452 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění    163 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání        3 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené      23 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
náhrady mezd v době nemoci      20 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      87 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 občanů, 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 7 010 tis. Kč a vykazuje čerpání na 91,05%, což představuje částku  ve 
výši 6 383 tis. Kč. Část finančních prostředků jsme obdrželi od Úřadu práce České republiky,              
a to na základě „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací                  
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“              
a „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku ze státního rozpočtu“. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 547 tis. Kč 
(dělníci čištění města)  
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan. 1 138 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění    413 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání      18 tis. Kč 
náhrady mezd v době nemoci      56 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                             211 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci) 
 
na § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži  
Upravený rozpočet je ve výši 4 721 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,78%, což představuje částku  ve 
výši 4 711 tis. Kč. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým byly na účet SMO přijaty 
finanční prostředky z VPS SR na I. - IV. čtvrtletí roku 2011 na úhradu nákladů souvisejících                  
se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Odboru vnitřních 
věcí byla na výše uvedené období schválena částka 4 721 tis. Kč.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 506 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.    876 tis. Kč 

- 29 - 



povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění    316 tis. Kč 
náhrady mezd v době nemoci      13 tis. Kč 
 
na § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 
Upravený rozpočet je ve výši 6 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,83%, což představuje částku                
ve výši 5 tis. Kč. Ocenění občanů, 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 § 4351 – osobní asistence, peč. služba a podpora samost. bydlení 
Upravený rozpočet je ve výši 7 841 tis. Kč a vykazuje čerpání na 83,70%, což představuje částku  ve 
výši 6 563 tis. Kč. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOb Slezská Ostrava zapojila 
do rozpočtu částku 220 tis. Kč na projekt „Pečovatelská služba“, určenou poskytovatelům sociálních 
služeb na rok 2011 ze SR.  
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 598 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.        1 151 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění    415 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání      71 tis. Kč 
ostatní nákupy jinde nezařazené      13 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání)  
náhrady mezd v době nemoci      41 tis. Kč  
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu    274 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci)  
 
na § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
Upravený rozpočet je ve výši 704 tis. Kč a vykazuje čerpání na 100,00%, což představuje částku            
704 tis. Kč. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým MOb Slezská Ostrava zapojila   do 
rozpočtu částku 704 tis. Kč na projekt „Odlehčovací pobytová služba“, určenou poskytovatelům 
sociálních služeb na rok 2011 ze SR.  
  
platy zaměstnanců v pracovním poměru    526 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab a přísp. na st. pol. zaměstnan.   131 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění     47 tis. Kč 
 
na § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 
Upravený rozpočet je ve výši 1 559 tis. Kč a vykazuje čerpání na 87,53%, což představuje částku                
ve výši 1 365 tis. Kč. Projekt „Byty v domě na Liščině 2“ je spolufinancován z EU, SR a SMO            
(748 tis. Kč) z vlastních prostředků (562 tis. Kč). Na realizaci projektu „Provoz nízkoprahového              
a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách“ byla poskytnuta z Ministerstva práce a sociálních věcí 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotace ve výši  6.892 tis. Kč, a to na 
dobu 45 měsíců. V roce 2011 jsem obdrželi  1 zálohu ve výši 690 tis. Kč, z toho na odbor VV                
58 tis. Kč, ze které bylo vyčerpáno 55 tis. Kč, 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru     975 tis. Kč 
povinné poj. na soc. zab a přísp. na st. pol. zaměstnan.    243 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění      88 tis. Kč 
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ostatní nákupy j.n.        4 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
náhrady mezd v době nemoci        1 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      55 tis. Kč 
(SF – příspěvek na rekreaci)  
 
na § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 
Upravený rozpočet je ve výši 6 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,83%, což představuje částku                  
5 tis. Kč. Ocenění občanů, 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 § 5399 – ostatní záležitosti veřejného pořádku 
Upravený rozpočet je ve výši 6 tis. Kč a vykazuje čerpání na 90,83%, což představuje částku                  
ve výši 5 tis. Kč.  Ocenění občanů, 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 § 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 občanů, 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 6 443 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,55%, což představuje částku  ve 
výši 6 349 tis. Kč.   
 
ostatní platy    297 tis. Kč 
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 4 498 tis. Kč 
(uvolnění i neuvolnění členové zastupitelstva) 
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.    722 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění    423 tis. Kč 
ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem      30 tis. Kč  
služby školení a vzdělávání      10 tis. Kč 
nákup ostatních služeb      45 tis. Kč  
pohoštění      72 tis. Kč 
(pohoštění - schůze rady, zasedání zastupitelstva)    
účastnické poplatky za konference        2 tis. Kč 
ostatní nákupy j.n.    114 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání)    
věcné dary      48 tis. Kč 
(dárkové předměty) 
ostatní náhrady placené obyvatelstvu      26 tis. Kč 
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ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      63 tis. Kč 
(SF - pracovní + životní výročí, příspěvek na rekreaci,  
penzijní připojištění, životní pojištění) 
 
na § 6115 – volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 
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 (refundace – dohoda o pracovní činnosti), které nebyly zahrnuty do finančního vypořádání 
roku 2010. Upravený rozpočet je ve výši 10 tis. Kč a vykazuje čerpání na 91,37%, což představuje 
částku ve výši 9 tis. Kč.  
 
ostatní platy          7 tis. Kč 
ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem          2 tis. Kč 
 
na § 6171 – činnost místní správy 
Upravený rozpočet je ve výši 55 268 tis. Kč a vykazuje čerpání na 89,02%, což představuje částku ve 
výši 49 201 tis. Kč. 
 
platy zaměstnanců v pracovním poměru 32 838 tis. Kč 
(činnost místní správy) 
ostatní platy         20 tis. Kč  
ostatní osobní výdaje      644 tis. Kč  
povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan.      8 980 tis. Kč 
povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění   3 235 tis. Kč 
povinné pojistné na úrazové pojištění      223 tis. Kč 
služby pošt (poštovné)                   1 tis. Kč 
služby školení a vzdělávání      595 tis. Kč 
nákup ostatních služeb        26 tis. Kč  
(vstupní prohlídky, preventivní prohlídky)        
pohoštění          9 tis. Kč 
(pohoštění pro potřeby sekretariátu starosty,  
místostarostů, porady vedoucích odborů) 
účastnické poplatky za konference          3 tis. Kč  
ostatní nákupy jinde nezařazené      760 tis. Kč 
(SF – příspěvek na odívání) 
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady          3 tis. Kč 
věcné dary          6 tis. Kč 
(gratulační kytice, dárkové předměty) 
úhrady sankcí jiným rozpočtům          1 tis. Kč 
náhrady mezd v době nemoci      172 tis. Kč   
dary obyvatelstvu        10 tis. Kč 
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   1 678 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 4 240 tis. Kč, vykazuje čerpání na 100,00%, což představuje částku              
ve výši 4 240 tis. Kč. 
převody sociálnímu fondu obcí a krajů   4 240 tis. Kč 
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Odbor školství a kultury 
 
Upravený rozpočet je ve výši 24 341 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,47%, což představuje částku ve 
výši 23 726 tis. Kč.  
 
na § 3111 - předškolní zařízení  
Upravený rozpočet je ve výši 7 824 tis. Kč a vykazuje čerpání na 99,96%, což představuje částku ve 
výši 7 821 tis. Kč.  
 
Městský obvod Slezská Ostrava byl  k 1.1.2011 zřizovatelem 9 příspěvkových organizací mateřských 
škol, z nichž čtyři měly odloučené pracoviště, v jedné mateřské škole byla jídelna, v ostatních 
jídelny-výdejny. S účinností od 1. 3. 2011 došlo ke sloučení dvou příspěvkových organizací (MŠ 
Požární a MŠ Chrustova v MŠ Požární). 
S účinností od 1. 7. 2011 došlo ke splynutí příspěvkových organizací - zániku 6 příspěvkových 
organizací a ke zniku 2 nových příspěvkových organizací (MŠ Komerční a MŠ Bohumínská). 
 
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 5 287 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava 1 080 tis. Kč       
odpisy dlouhodobého majetku 1 454 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 13 932 tis. Kč a vykazuje čerpání na 98,86%, což představuje částku ve 
výši 13 773 tis. Kč.  
Městský obvod Slezská Ostrava je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací základních škol, ve dvou 
základních školách jsou jídelny, v ostatních jídelny – výdejny. 
Neinvestiční příspěvky jsou čerpány na provoz – energie, opravy, udržování a jiné služby, nákup 
materiálu a drobného majetku, provoz jídelen (stravování pro žáky). Hospodaření jednotlivých 
příspěvkových organizací je uvedeno v tabulce č. 3. 
neinvestiční příspěvek – městský obvod 6 959 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava 1 000 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek – město Ostrava - plavecký výcvik    126 tis. Kč 
odpisy dlouhodobého majetku 2 816 tis. Kč 
(neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku je rozhodnutím zřizovatele vrácen zpět do 
jeho rozpočtu). 
nákup ost. služeb – výlet odměn. dětí ZŠ, pohár starosty        6 tis. Kč 
pohoštění – oběd odměněných dětí na výletě        7 tis. Kč 
V rámci operačního programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ jsme obdrželi pro                  
ZŠ Bohumínská  částku ve výši 1 018 099,80,- Kč, pro ZŠ Chrustova částku ve výši 698 031,- Kč,  
pro ZŠ Pěší částku ve výši 749 289,60 Kč a pro ZŠ Škrobálkovou částku ve výši 393 344,40 Kč ze 
státního rozpočtu. 
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na § 3315 – činnost muzeí a galerií 
Upravený rozpočet je ve výši 200 tis. Kč a vykazuje čerpání na 60,01%, což představuje částku ve 
výši 120 tis. Kč. Z tohoto § byly proplaceny výdaje spojené s realizací výstav ve Slezské galerii. 
Celkový příjem ze vstupného byl  7 080,- Kč. 
 
V  roce 2011 byly realizovány následující výstavy: 
František Horecký - Obrazy ze Slovácka 
Eva Damborská – Unikátní tkanina v prostoru 
Pavel Popelka - Etiopie očima etnografa 
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska – architektonická výstava ve spolupráci s Ostravským muzeem 
Bedřich Pěknica a Kamil Špaček – Variace v malbě a grafice 
 
knihy, učební pomůcky, tisk         40 tis. Kč 
(tisky pozvánek, plakátů a jiných propagačních materiálů) 
nákup ostatních služeb                64 tis. Kč 
(nájem a dovoz výstavních exponátů, jejich instalace, program na vernisážích apod.) 
pohoštění (pohoštění na vernisážích)         16 tis. Kč 
 
na § 3319 – ostatní záležitosti kultury 
Upravený rozpočet je ve výši 330 tis. Kč a vykazuje čerpání na 86,31%, což představuje částku ve 
výši 285 tis. Kč.  
Na „Cyklus komorních koncertů 2011“ jsme obdrželi dotaci ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu SMO, 
z těchto prostředků jsou hrazeny tisky propagačních materiálů, květinové dary, cestovné, ubytování 
umělců a poplatky OSA.  
V roce 2011 bylo uspořádáno celkem 10 komorních koncertů. Všechny se setkaly s velkým ohlasem, 
byly to následující koncerty: 
leden – Leopoldinum trio (Polsko) 
únor – Barocco sempre giovane se sólistou prof. Janem Hališkou 
březen – Koncert Alexandera Shonerta (Ruská federace) 
duben – Con Amore (Zdena Kloubová a Petr Jiříkovský) 
květen – Michaela Fukačová a Renata Ardaševová 
červen – Ivan Ženatý a Stanislav Bogunia 
září – Iva Bittová a Moravskoslezské komorní sdružení 
říjen – TRIOSTRAVA s mluveným slovem Jana Fišara 
listopad – Jan Škrdlík  
prosinec – KAEMIKA CORNI – kvarteto lesních rohů 
 
Byly natištěny pozvánky a plakáty na koncerty celkem ve výši 32 tis. Kč, nakoupeny květiny pro 
účinkující umělce za 5 tis. Kč. Za služby související s pořádáním koncertů – honoráře účinkujícím, 
cestovné, ubytování umělců, bylo vydáno celkem 241 tis. Kč, za poskytnuté neinvestiční příspěvky            
7 tis. Kč (poplatky OSA). 
Celkové příjmy ze vstupného na koncerty činily 61.500,- Kč. 
 
na § 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  
Upravený rozpočet je ve výši 567 tis. Kč a vykazuje čerpání na 97,92%, což představuje částku ve 
výši 555 tis. Kč. 
Výdaje na tisk, distribuci, zhotovení a služby externího redaktora Slezskoostravských novin. 
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na § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  
Upravený rozpočet je ve výši 1 428 tis. Kč a vykazuje čerpání na 79,77%, což představuje částku ve 
výši 1 139 tis. Kč.  
Jedná se především výdaje na akcích Slezská vítá Nový rok 2011 na Slezskoostravském hradě, Den 
Slezské pořádaný na Slezskoostravském hradě, vypouštění balónků Ježíškovi apod. 
 
knihy, učební pomůcky, tisk      21 tis. Kč 
(tisk propagačních materiálů) 
nákup materiálu       31 tis. Kč 
(nákup věcných odměn pro děti na akci Den Slezské) 
nákup ostatních služeb    944 tis. Kč 
(služby spojené s konáním akcí – pronájem velkoplošných stanů, propagace, atrakce – kolotoče, 
skákací hrady, ohňostroj, pronájem hradu, honoráře za vystoupení umělců (Miroslav Šmajda, Tomáš 
Klus, Radek Bakalář, Gympleři, klauni), ozvučení, zastřešení apod.) 
Pohoštění    131 tis. Kč 
(pohoštění účinkujících a raut na akci Den Slezské) 
poplatky OSA      12 tis. Kč 
 
Celkové příjmy ze vstupného na akci Den Slezské byly 143 tis. Kč a přijaté finanční dary na kulturní 
účely – na akci Den Slezské byly 522 tis. Kč. 
 
 

Odbor financí a rozpočtu 

Upravený rozpočet je ve výši  4 486 tis. Kč a vykazuje čerpání  na 58,18%, což představuje částku ve 
výši 2 610 tis. Kč. Na položce rezervy je částka ve výši 1 240 tis. Kč.   
 
dary a dotace obč. sdružením a nezisk. organizacím        481 tis. Kč 
nákup ostatních služeb - stravenky 1.621 tis. Kč 
cestovné      57 tis. Kč 
nákup kolků                                                                          161 tis. Kč 
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady      80 tis. Kč 
konzultační, poradenské a právní služby    128 tis. Kč 
služby peněžních ústavů      16 tis. Kč 
platby daní a poplatků SR      67 tis. Kč 
 

V roce 2008 byl zřízen Účelový fond oprav a modernizace obytných domů na území městského 
obvodu Slezská Ostrava v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu obce. Poskytování úvěrů 
z tohoto fondu se řídí Statutem Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území 
městského obvodu Slezská Ostrava a poskytování úvěrů z tohoto fondu. V roce 2011 nebyl poskytnut 
z tohoto fondu žádný úvěr. Úvěry poskytnuté z fondu jsou řádně spláceny.  K 31.12.2011 je zůstatek 
fondu ve výši 1 826 237,80 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 2011 
byla převedena na účet sociálního fondu částka ve výši 4 240 tis. Kč a byla vyčerpána částka ve výši 
3 352 048,- Kč v souladu s rozpočtem sociálního fondu a to na příspěvek na stravování, příspěvek na 
odívání, příspěvek na rekreaci, příspěvek na životní  a pracovní jubileum a příspěvek na penzijní 
připojištění nebo soukromé životní pojištění. K 31.12.2011 je zůstatek fondu ve výši                  
1 547 525,62 Kč. 
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C e l k o v é   v ý d a j e   k   31.12.2011 

jsou po vyloučení konsolidačních položek plněny na 94,55% a činí 346.623 tis.  Kč. 

 

 

3.   Z Á V Ě R 

Jak vyplývá z předložené zprávy, je celkové hospodaření našeho městského obvodu za rok 2011 
velmi dobré. 
 
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ je ve výši 19.155 tis. Kč. Tuto částku můžeme zapojit do 
rozpočtu roku 2012  a je navrhováno takto: 
 

finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava     151 tis. Kč 

sociální fond  1.000 tis. Kč 

rezerva  5.004 tis. Kč 

 

k dalšímu zapojení do rozpočtu roku 2012 jednotlivým odborům  13.000 tis. Kč 

 
- odbor investiční   6.000 tis. Kč 
- odbor TSKZaH   4.000 tis. Kč 
- odbor TSB   2.500 tis. Kč 
- odbor ŠaK      500 tis. Kč 
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Ve dnech 11. - 13.10. 2011  bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu               
a ve dnech 26.3. – 28.03.2012 bylo provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření městského 
obvodu  za rok 2011 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 2011  
 
 

b e z   v ý h r a d.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Tabulka č. 1 

Pohledávky městského obvodu Slezská Ostrava 
k 31.12.2011 

( v tis. Kč ) 
 k 31.12.2010 k 31.12.2011 

Pohledávky 47.657 47.980

Provozní zálohy (voda,plyn,elektr.,teplo) 13.071 14.395

Pohledávky z obchodního styku 27.718 25.527

Z toho: 
dlužný nájem z bytů 
pronájmy z nebytových prostor 
pronájem z pozemků 
služby k nájmům 
prodej pozemků 
prodej ostatních nemovitostí 
pokuty, sankce (O.Hubálek-OTA 5.761) 
ostatní 

10.317
673
990

6.423
3.012

0
5.761

542

9.291
668
459

7.311
0
0

7.146
652

Jiné pohledávky 1.273 1.784
Z toho: 
přestupky, pokuty 
poplatky ze psů 

1.140
133

1.614
170

Poskytnuté zálohy na transfery 200
Pohledávky za zaměstnanci 12 27
Dohadné položky 5.518 5.945
Ostatní krátkodobé 65 102
 
Přeplatky hmotné nouze, soc. dávek 1.113 821
 
Celkové pohledávky vedené v účetnictví činí k 31.12.2011  částku ve výši 47.980 tis. Kč a jsou 
tvořeny především provozními zálohami (voda, plyn, elektr., teplo) ve výši 14.395 tis. Kč, 
pohledávkami z obchodního styku ve výši 25.527 tis. Kč, dohadnými položkami k tomu ve výši 
5.945 tis. Kč a dále ostatní dle tabulky. 
V porovnání s rokem 2010 lze konstatovat, že pohledávky jsou prakticky ve stejné výši, mírné 
snížení u nájmů z bytu a to zejména z důvodu uzavírání smluv o přistoupení k závazku při 
přidělování nových bytů, zvýšení na položce pokuty, sankce - uložená sankce za nedodržení termínu 
smlouvy ve výši cca 1.300 tis. Kč, přestupky a služby k nájmům (vyúčtování vodné, stočné). 
 Odbor financí a rozpočtu má veškeré pohledávky řádně zajištěné platebními příkazy a výkony 
rozhodnutí.  U většiny dlužníků jsou tyto dluhy nevymahatelné (zejména nájmy z bytů a služeb s tím 
spojených, pokuty, přestupky), neboť se jedná o občany sociálně slabé, nepřizpůsobivé, nemajetné             
a mnohdy neznámého pobytu či nikde nebydlící. 
Odbor financí a rozpočtu úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí na úseku vymáhání a splácení 
výše uvedených dluhů. 
V letošním roce jsme připravili první „balík pohledávek“  k postoupení jedinému nabyvateli. Jednalo 
se o pohledávky vzešlé z nájemních smluv k bytovým jednotkám a pozemkům v celkové hodnotě cca 
5 mil. Kč. O tomto záměru rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 
15.12.2011. 

 



 

Tabulka č. 2 

 

Závazky městského obvodu Slezská Ostrava 
k 31.12. 2011 

 ( v tis. Kč ) 

Dlouhodobé závazky     0
 
Krátkodobé závazky 1.947
závazky z obchodního styku (fa. spl. v 2011) 
závazky z obchodního styku (fa. spl. v 2012) 

 10  
1.937

 
 
 

Dlouhodobé závazky:   
V roce 2011 jsme splatili finanční výpomoc na „Stavební úpravy na dokončení výdejen jídel v MŠ 
Bohumínská a kuchyně s výdejnou v MŠ Komerční“  ve výši 2.198 tis. Kč.  
K 31.12.2011 tedy nemáme žádné dlouhodobé závazky. 
 
Krátkodobé závazky: 
Neuhrazené faktury -  jedná se o faktury dodavatelů ve výši 1.947 tis. Kč. Jedna faktura ve výši                 
10 tis. Kč splatná v roce 2011 je neuhrazena z důvodu pozdního doručení. Ostatní faktury ve výši 
1.937 tis. Kč jsou splatné až v roce 2012.  
 

 
 



Rozbor hospodaření příspěvkových organizací základních a mateřských škol k 31. 12. 2011      
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 

příspěvek 
zřizovate

le PNV 

dotace 
a 

granty

zůstatek 
rez.+inv
. fondu Výnosy Náklady 

čerpání kraj 
+ granty sp.energií ostatní výsledek HV provoz 

HV kraj + 
zúčt.gran

tů 

MŠ Jaklovecká (303) 5 360 1 105 4 255 0   5 360              

hl.činnost        578 379 5 734 4 255 444 1 035 5 5 0 

vedl.činnost           2 2   2 0 0     

MŠ Požární (314) 6 804 1 332 5 422 50   6 804              

hl.činnost        297 443 7 247 5 472 390 1 385 0 0 0 

vedl.činnost                           

MŠ Bohumínská(315) 4 007 1 081 2 926 0   4 007              

hl.činnost        421 517 4 524 2 926 299 1 299 0 0 0 

vedl.činnost                           

MŠ Komerční (316) 5 409 1 636 3 773 0   5 409              

hl.činnost        146 1 042 6 479 3 773 340 2 366 -28 0 0 

vedl.činnost          51 23   5 18 28     

celkem 21 580 5 154 16 376 50 1 442 24 014 24 009 16 426 1 480 6 103 5 5 0 

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

  Neinvestiční   z toho         v tom   Hospod. z toho   

Organizace příspěvek 

příspěvek 
zřizovate

le PNV 

dotace 
a 

granty

zůstatek 
rez.+inv
. fondu Výnosy Náklady 

čerpání 
kraj+grant

y sp.energií ostatní výsledek HV provoz 

HV kraj + 
zúčt.gran

tů 

ZŠ Bohumínská (325) 18 123 4 128 13 384 611   18 123              

hl.činnost        212 2 302 20 587 13 995 1 843 4 749 -162 0 0 

vedl.činnost           2 992 2 830   375 2 455 162     

ZŠ Pěší (329) 11 339 2 510 8 146 683   11 339              

hl.činnost        313 118 11 538 8 829 601 2 108 -81 14 0 

vedl.činnost           139 44   21 23 95     

ZŠ Chrustova (330) 12 310 2 420 9 179 711   12 310              

hl.činnost        113 1 174 13 438 9 890 778 2 770 46 142 0 

vedl.činnost           354 258   63 195 96     

ZŠ Škrobálkova (335) 11 020 1 843 8 270 907   11 020              

hl.činnost        134 24 11 043 9 177 902 964 1 9 0 

vedl.činnost          38 30   23 7 8     

celkem 52 792 10 901 38 979 2 912 772 59 933 59 768 41 891 4 606 13 271 165 165 0 

 



 

 
 

Legenda:             
1-celkem přijaté transfery zaúčtované do výnosů          
2-příspěvek na provoz Mob. Slezská Ostrava           
3-PNV - přímé náklady na vzdělávání - (nezasíláno prostřednictvím MOb) - např. mzdy včetně odvodů, zákonné pojištění, učební pomůcky, školení zaměstnanců  
4- přijaté granty zaúčtované do výnosů, u ZŠ včetně dotace ze SR "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"    
5-zůstatek rezervního a investičního 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) a grantů       
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  
nedočerpání (+), přečerpání (-) prostředků z grantů - dle smlouvy jsou nedočerpané prostředky vráceny nebo převedeny do příštího roku   
Pozn.:             
S účinností od 1. 3. 2011 došlo ke sloučení MŠ Požární a MŠ Chrustova v MŠ Požární.        
S účinností od 1. 7. 2011 došlo ke splynutí:           
a) MŠ Komerční, MŠ Keramická a MŠ Chalupova v novou příspěvkovou organizaci MŠ Komerční      
b) MŠ Bohumínská, MŠ Nástupní a MŠ Frýdecká v novou příspěvkovou organizaci MŠ Bohumínská      

            
             

 
 



 

SEZNAM   ZKRATEK 
 
AD   azylový dům 
CTUV             cirkulace teplé užitkové vody 
ČOV   čistička odpadních vod 
ČSCH   český svaz chovatelů 
DVT    drobný vodní tok 
DHDM  drobný hmotný dlouhodobý  majetek  
DPS   dům s pečovatelskou službou 
EZS   elektronický zabezpečovací systém 
FÚ   Finanční úřad 
HV   hospodářský výsledek 
HS   hřbitovní správa 
HZ   hasičská zbrojnice 
KD   kulturní dům 
MŠ           mateřská škola 
MF ČR                 Ministerstvo financí České republiky 
MHD   městská hromadná doprava 
MOb   městský obvod  
MK   místní komunikace 
NN   nízké napětí 
OSA   ochranný svaz autorský 
OP   operační program 
PD   projektová dokumentace 
PCO   pult centrální ochrany 
PNV   přímé náklady na vzdělání 
PO   požární ochrana 
SMO, MO  statutární město Ostrava, město Ostrava 
SF   sociální fond 
SR   státní rozpočet 
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 
ÚMOb  úřad městského obvodu 
ÚT   ústřední topení 
VHP                    výherní hrací přístroj 
VPP   veřejně prospěšné práce 
VPS SR  všeobecná pokladní správa státního rozpočtu 
ZŠ                       základní škola 
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