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Pro posouzení, jak obec hospodaří v souladu se svým rozpočtem (schváleným popř. upraveným v průběhu 
roku), je rozhodující rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rozpočtový rok. Výchozím finančním podkladem 
pro sestavení závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, 
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - tzv. FIN 2-12 M (finanční výkaz). Vychází z toku 
peněžních prostředků účetní jednotky, ať už uvnitř této jednotky nebo ve vztahu k vnějším subjektům. 



1. Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2014 

Hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba skončilo za rok 2014 převahou výdajů 
nad příjmy tzn. ročním schodkem ve výši 71 297 tis. Kč. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského 
obvodu Poruba dne 19. 12. 2013 (usn. č. 540/ZMObl014/21): 

Závazn' ukazatel schYáleného rozpočtu tis. Kč 

Rozpočet příjmů po konsolidaci 312 628 
Financování 161 217 
Zdroje rozpočtu r. 2014 celkem 473 845 

Rozpočet běžných výdajů po konsolidaci 303 845 
Rozoočet kapitálových výdajů 170 000 
Potřeby rozpočtu r. 2014 celkem 473 845 

Rozpočet je hlavním nástrojem financování městského obvodu Poruba. Příjmy a výdaje jsou členěny dle 
rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění). V průběhu roku 
2014 došlo k úpravě rozpočtu 166 rozpočtovými opatřeními. Zdrojem krytí těchto úprav byly finanční 
prostředky z vyššího rozpočtu nebo vlastní zdroje obvodu. Rozpočet výdajů byl navýšen o 149 704 tis. Kč, 
rozpočet příjmů o 84 891 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtových úprav (rozdíl ve výši 64 813 tis. Kč) byla 
zajištěna zapojením prostředků základního běžného účtu ve výši 63 872 tis. Kč a dalších zdrojů z fondu 
životního prostředí ve výši 941 tis. Kč. 

Plnění rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2014 
= rekapitulace = 

tis. Kč 
PŘIJMY Sch álený Upravený Skutečnost VYDAJE Schválený Upravený Skutečnost 

rozpočet rozpočet r. 2014 rozpočet rozpočet r. 2014 
Daňové 41 600 32 631 35 131 Kapitálové 170 000 234 131 138 110 
Nedaňové 68 090 80 568 82 240 Běžné 233 735 305 899 263 275 

Neinvestiční 

Kapitálové 2 000 4 930 18 494 příspěvky 70 110 81 885 81 988 
a transfery 

Přijaté Investiční 

transfery 200 938 279 390 277 658 transfery PO o 1634 1 447 
Příjmy Výdaje 
celkem 312 628 397 519 413 523 celkem 473 845 623 549 484 820 
Saldo příjmů 
a výdajů -161217 - 226 030 - 71 297 
Financování 
(tř. 8) 161 217 226 030 71297 
v tom: 
Změna stavu Změna stavu prostředků základního běžného účtu, 

bankovních 161 217 226 030 72 253 zapojení části zůstatku fondu životního prostředí a 
účtů sociálního fondu. 
Opravné po- Korekce o DPH z titulu přenesení daňové povin-
ložky kpen. o o - 956 nosti (reverse charge) u stavebních a montážních 
operacím prací v rámci ekonomické činnosti MOb Poruba. 

Schodek hospodaření roku 2014 ve výši 71 297 tis. Kč je výchozím ukazatelem pro zhodnocení celkové 
finanční situace obvodu k 31. 12. 2014: 

tis. Kč 
• - 71 297 
• změna stavu peněžních fondů od 1. 1. do 31. 12. 2014 

fond životního prostředí, sociální fond (-zvýšení stavu,+ snížení stavu) - 678 
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DPH 

1649335379 /0800 Česká spořitelna 
43-6979570227 /0100 Komerční banka 

2108166466/2700 UniCredit Bank 
3900002515/5800 J&T Banka (vkladový s výpovědní lhůtou) 
94-1213761/0710 Česká národní banka 

60185-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZS Porubská 
70180-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská 
80186-1649335379/0800 Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ 

5000982/0800 Rozvoj Místní agendy 21 v MOb Poruba 
zůstatky běžných účtů k31. 12. 2014 celkem 

1 657 
330 
402 

- 69 586 
245 386 
175 800 

40 666 
6 766 

103 129 
47 336 

1 066 
267 
237 

93 
2 

199 562 

Rozdíl 23 762 tis. Kč mezi zůstatkem běžných účtů (199 562 tis. Kč) a výsledkem finančního hospodaření 
(175 800 tis. Kč) představuje: 

• závazek vůči SMO - předfinancování investičního projektu : 
energetické úspory 

• pohledávka za ZŠ Ukraj inská - předfinancování 

• opravné položky k peněžním operacím - korekce 
z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse 

Disponibilní zdroje k 31 . 12. 2014 (po finančním vypořádání r. 2014) 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

nesplacené závazky vůči SMO (předfinancování investiční 
akce „ener etické ús o v ob"ektech Ostra -Porub 
opravné položky k peněžním operacím (z titulu přenesení 
daňové ovinnosti - DPH 

výnos z prodeje bytového fondu 
prostředky, zapojené do schváleného rozpočtu r. 2015 
ne oužité rostřed rezerva) 
rezervováno k účelovému použití 
zůstatk s ecifick 'ch bankovních účtů ro· ektů 

disponibilní zdroje základního běžného účtu k použití bez 
účelu (po finančním vypořádání r. 2014) 

Součástí rozpočtového hospodaření jsou prostředky peněžních fondů: 

107-1649335379/0800 Sociální fond 
1222-1649335379/0800 Fond životního rostředí 

banko\'nÍ zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2014 

projektu 

o DPH 
charge) 

SMO-MOb Poruba spravuje cizí prostředky na dvou bankovních účtech: 

6015-1649335379/0800 Depozitní účet - prostředky nesvé-

3 

25 

-

-

047 tis. 

330 tis . 

955 tis . 

tis. Kč 
175 800 

25 047 

955 
330 

7 965 

100 598 
48 977 

- 599 

57 353 

tis. Kč 
1 137 
4 417 
!' 554 

5 096 

Kč 

Kč 

Kč 



56012-1649335379/0800 Depozitní účet-jistoty z pronájmů 
(tabletová stání, byty, nebytové 

ros to 
bankovní zůstatky depozitních účtů k 31. 12. 2014 

2. Plnění rozpočtu příjmů 

2 362 

7 458 

Rozpočet příjmů roku 2014 byl splněn na 104 %, v absolutním objemu 413 523 tis. Kč. Struktura jednotlivých 
příjmových kategorií a jejich podíl na celkových příjmech: 

Druh příjmu Výnos %-ní podíl 
v tis. Kč na příjmech obvodu 

Daňové příjmy 35 131 8,5 
Nedaňové příjmy 82240 19,9 
Kapitálové příjmy 18 494 4,5 
Přijaté transfery 277 658 67,1 
Příjmy celkem 413 523 100,0 

Daňové příjmy 

Jsou to příjmy z daní (u městského obvodu pouze daň z nemovitých věcí), ale také všechny druhy místních 
poplatků, vybíraných na základě obecně závazných vyhlášek města Ostravy, a dále správní poplatky. 
Z místních poplatků se jedná o poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a doplatek 
zrušeného poplatku za jiné technické herní zařízení (hazard). Příjmy za poplatky z hazardu byly novelizací 
právních předpisů zrušeny a nahrazeny odvody z loterií a jiných sázkových her, které provozovatelé odvádějí 
finančním úřadům a ty je přerozdělují obcím. Příjemcem je statutární město Ostrava, které inkasované finanční 
prostředky částečně přerozděluje městským obvodům formou neinvestičního transferu. 

Nedaiíové příjmy 

21 lx-Příjmy z vlastní činnosti .. .... 3 887 tis. Kč 
Příjmy z věcných břemen povinných, za rozvoz stravy, za služby poskytované v centrech volného času, 
odměna za správu společenství vlastníků jednotek, jednorázové náhrady, umístění velkoplošných panelů, 
úhrada za kopírování pro veřejnost, za převoz prádla, z prodeje prezentačních předmětů .... 

213x-Příjmy z pronájmu ... .. . 67 484 tis. Kč 
Pronájem tržiště, tržních míst, parkoviště před fakultní nemocnicí, centra volného času Vietnamská 1541, 
obecního bytového fondu (51 032 tis. Kč), nebytových prostor (7 050 tis. Kč), pozemků (5 334 tis. Kč). 

214x-Výnosy z finančního majetku . . „„ 2 225 tis. Kč 
Jedná se o úroky z vkladů na bankovních účtech, které jsou od roku 1994 vedeny u České spořitelny, a. s. 
Za účelem rozložení portfolia a maximalizace úrokového výnosu z vkladů byly zřízeny účty u Komerční 
banky, UniCredit Bank a J&T Banky. Povinnost zřídit účet u České národní banky je dána zákonem č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Účet v rámci „státní pokladny" zřizují územní 
samosprávné celky k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, 
Národního fondu a k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich (pokud je obec příjemcem daňového výnosu dle 
„rozpočtového určení daní"). Bankovní úroky činily 2 225 tis. Kč. 
Srovnání ročních úrokových sazeb (p. a.) dle peněžních ústavů , trendem bankovní nabídky je snižování p. a.: 

tis. Kč 
Roční úroková Roční úroková Roční úroková Bankovní 

Banka sazba sazba sazba zůstatek 
k 31.12.2012 k31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2014 

Ceská spořitelna 0,75 % 0,35 % 0,20 % 54 277 
Komerční banka 0,65 % 0,35 % 0,15 % 6 766 
UniCredit Bank 1,50 % 0,95 % 0,85 % 103 129 
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česká národní banka peněžní plnění peněžní plnění peněžní plnění 1 066 
nahrazující úrok nahrazující úrok nahrazující úrok 

J&T Banka - výp. lhůta 2,20% 2,20% 1,30 % 47 336 
Celkem 212 574 

V tabulce jsou uvedeny zůstatky všech bankovních účtů obvodu tzn. běžných účtů (199 562 tis. Kč), 

peněžních fondů (5 554 tis. Kč) i depozitních účtů cizích prostředků (7 458 tis . Kč). 

22lx-Přijaté sankční platby ...... 536 tis. Kč 
Pokuty v rámci zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
Dále také smluvní pokuty vyplývající z dodavatelsko-odběratelských vztahů např. za nedodržení termínu 
ukončení prací a předání díla, za nesplnění povinnosti provedení náhradní výsadby. V rámci poskytování 
veřejné finanční podpory penále za porušení rozpočtové kázně. 

222x-Ostatní přijaté vratky transferů . ..... 64 tis. Kč 
Vratka nedočerpaného neinvestičního příspěvku ZŠ J. Šoupala a vratky nevyužitých dotací (cizí subjekty) 
v rámci veřejné finanční podpory. 

23lx-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ... ... 27 tis. Kč 
Kovový šrot, notebooky, mobilní telefon. 

232x-Ostatní nedaňové příjmy . ..... 8 017 tis. Kč 
Nahrazení povinnosti uvést stavbu do původního stavu jiným závazkem (OVaK - komunikace), náhrada části 
nákladů na opravu tabletového parkoviště (Ateliér Simona), částečná náhrada za výkon technického dozoru při 
opravě tabletového parkoviště (Eurovia CS), dotace z Euroregionu Silesia na Parking CZ-PL (771 tis. Kč), 
dobropisy - vyúčtování služeb za r. 2013 pro MŠ v podnájmu (326 tis. Kč), vyúčtování spotřeby energií -
bytový fond (2 877 tis. Kč) a nebytové prostory, náhrady z Ministerstva pro místní rozvoj za vypravení pohřbů 
(198 tis. Kč), platba OVaK za náhradní výsadbu (196 tis. Kč), platby od zaměstnanců za stravenky a za 
soukromé telefonní hovory, přijaté pojistné náhrady od pojišťovny (192 tis. Kč), vratka přeplatku na základě 
rozhodnutí o prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím (2 067 tis. Kč). 

Kapitálové příjmy 

Příjmy z prodeje bytového fondu činily 17 303 tis. Kč. Ostatní nemovitý majetek (pozemky) byly prodány za 
151 tis. Kč. Nadace OKD přispěla na výstavbu bikeparku 500 tis. Kč. Na účet MOb Poruba byl přijat dar od 
firmy Hruška ve výši 40 tis. Kč na vybudování, rozšíření nebo opravu stání pro umístění kontejnerů na 
separovaný odpad. Příjem z prodeje 2 aut - VW Transporter Kombi a Skoda Roomster činil 500 tis. Kč. 

Přijaté transfery 

z veřejných rozpočt1i ústřední úrovně 

na výkon státní spráyy .. . .. 27 694 tis. Kč 
Výše dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy se pohybovala na úrovni roku 2012 a 2013. 

na aktivní politiku zaměstnanosti . ..... 3 838 tis. Kč 
Je zasílán prostřednictvím úřadu práce na základě dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací. Jedná se o uklízeče veřejných prostranství, na jejichž platy je poskytován příspěvek, 
spolufinancovaný ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. 

na volby do Evropského parlamentu . . ... 2 000 tis. Kč 
Transfer přiznán v nedostatečné výši, dokrytí výdajů 1 176 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání roku 
2014. 

na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ... .. 2 003 tis. Kč 
Transfer přiznán v nedostatečné výši, dokrytí výdajů 3 615 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání roku 
2014. 

na výkon sociálně právní ochrany dětí ..... 7 402 tis. Kč 
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Transfer přiznán v nedostatečné výši, dokrytí výdajů 3 642 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání roku 
2014 (dosud nemáme informace, zda bude dokryto). 

Další příjmy obvodu - specifické projekty: 

~ 638 tis. Kč na projekt „Rozvoj Místní agendy 21 v MOb Poruba" v rámci Programu švýcarsko-české 
spolupráce z Fondu environmentální odbornosti, 

~ 89 tis. Kč z Fondu soudržnosti a ze SFŽP na sanaci ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou, 
).> 827 tis. Kč na revitalizaci významných krajinných prvků (VKP) - parků z ERDF a ze SFŽP v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, 
; 64 tis. Kč ze státního rozpočtu na zajištění bydlení azylanta a na rozvoj infrastruktury obce -

prostředky na úhradu čistého nájemného a zároveň na rozvoj obce (zejména v oblasti dopravy, 
energetiky a inženýrských sítí). 

SMO-městský obvod Poruba byl příjemcem průtokových dotací ze státního rozpočtu pro zřízené příspěvkové 
organizace: 

~ 491 tis. Kč pro ZŠ Ukrajinská na projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU 
šablony), 

~ 410 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Poruba na projekt „Vzděláváním ke kvalitě" v rámci OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost, 

~ 1 329 tis . Kč pro Centrum sociálních služeb Poruba - nově počínaje 3. platbou v roce 2014 budou 
prostřednictvím rozpočtu zřizovatele zasílány transfery na poskytování sociálních služeb, 

).> 1 232 tis. Kč pro MŠ Makovského na projekt „Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických 
pracovníků MŠ v polytechnických disciplínách" v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

~ 1 555 tis. Kč pro MŠ Dvorní na projekt „Mateřinky na stážích - výměna zkušeností mezi učitelkami 
MŠ" v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

z veřejných rozpočtů územní úrovně 

Transfery z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny zřízeným příspěvkovým organizacím. Na účet 
městského obvodu Poruba byly přijaty na základě ustanovení § 28, odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet zřizovatele (nestanoví-li zvláštní 
zákon jinak) zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti a k Národnímu fondu, jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu 
kraje. Po připsání na účet městského obvodu byly dotace zaslány neprodleně konečnému uživateli tzn. 
příspěvkové organizaci. Jednalo se o projekt ZŠ Bulharská „Cesta objevů" (586 tis. Kč) a projekt ZŠ 
Ukrajinská „My to společně zvládneme" (1 916 tis. Kč). 

Schválený rozpočet neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrayy (SMO) činil 160 382 tis. Kč -
neúčelová a 1 262 tis. Kč na plavecký výcvik žáků základních škol. 
Neinvestiční transfery z rozpočtu SMO byly v průběhu roku navýšeny o 28 428 tis. Kč na revitalizaci zeleně a 
významných krajinných prvků - parků, na sanaci ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou, na repasi kašny, 
na čipování psů. Z rozpočtu SMO byly dále poskytnuty finanční prostředky na projekty v oblasti kultury a 
volnočasových aktivit - Pouliční umělecký festival, Setkání porubských seniorů, Advent - čas Vánoc, 
Mezinárodní sportovní hry seniorů, Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace. 
V rámci finančního vypořádání roku 2013 byla přijata dotace ve výši 8 598 tis. Kč. 
Nejvýznamnější položkou navýšení neinvestičního transferu z rozpočtu SMO byla část výtěžku z loterií. 
Městskému obvodu Poruba na základě rozdělení SMO připadlo 18 086 tis. Kč. 

Investiční transfer z rozpočtu SMO činil ve schváleném rozpočtu I O 000 tis. Kč na rekonstrukci místních 
komunikací ul. Kopeckého. V průběhu roku 2014 došlo k navýšení o 27 501 tis. Kč, a to: 

• 5 960 tis. Kč t. j. 50 % na výkupy pozemků pro rozšíření hřbitova ve Svinově, 

• 199 tis. Kč na investiční část projektu „Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí 
generace, 

• 327 tis. Kč na park v režimu významného krajinného prvku (J. Šoupala), 
• 13 515 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny, 
• 2 000 tis. Kč na nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída, 
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• 5 500 tis. Kč na výkup pozemků od společnosti Orange Real Estate Development 4, s. r. o. 
Příjmem rozpočtu obvodu byla též dotace od obce okresu Ostrava-město (Velká Polom) za vedení přestupkové 
agendy ( 11 tis. Kč). 

tis Kč 
Druh příjmu Schválený Rozpočtové Upravený Skutečnost % plnění 

roznočet úoravv ro:močet skutečnost/UR 

Tf. I - Daňové přijm) 

Místní poplatky dle rozpočtových položek: 
1341-Poplatek ze psů 2 200 2 200 2 206 100,3 
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství 12 200 12 200 12 148 99,6 
1349-Zrušené místní poplatky (za jiné technické 

herní zařízení) o 31 31 31 100,0 
1355-0dvod z hazardu 9 000 -9 000 o o X 

Ostatní daňové příjmy dle rozpočtových položek: 
1361-Správní poplatky 1 200 1 200 1 729 144,1 
1511-Daň z nemovitých věcí 17 000 17 000 19 017 111,9 

Daňové přfimy celkem 41600 -8 969 32 631 35131 107,7 

Tř. 2 - Nedaňové příjmy 

21 lx-Příjmy z vlastní činnosti 5 000 502 5 502 3 887 70,6 
213x-Příjmy z pronájmu majetku 57 000 8 927 65 927 67 484 102,4 
214x-Výnosy z finančního majetku 2 400 -600 1 800 2 225 123,6 
221x-Přijaté sankční platby 190 190 536 282,1 
222x-Ostatní přijaté vratky transferů o o 64 X 

23 lx-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku o o 27 X 

232x-Ostatní nedaňové příjmy 3 500 2 878 6 378 7 246 113,6 
2329-Dotace z Euroregionu Silesia na Parking CZ-
PL o 771 771 77 1 100,0 

Nedaňové příjmy celkem 68 090 12478 80 568 82 240 102,1 

Tř. 3 - Kapitálové pfijmy 
ODPA 3612-Bytové hospodářství (prodej bytového 
fondu) 2 000 1 848 3 848 17 303 449,7 
ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj 
(prodej ostatního nemovitého majetku) o 42 42 151 359,5 
ODP A 3412-Sportovní zařízení (příspěvek Nadace 
OKD na výstavbu bikeparku) o 500 500 500 100,0 
ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů 
(dar od firmy Hruška) 
ODPA 6171-Činnost místní správy 

o 40 40 40 100,0 

(prodej movitého maietku - auta) o 500 500 500 100,0 

Kapitálové pfíimv celkem 2 000 2 930 4 930 18494 375,I 

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 111 690 6 439 118129 135 865 115,0 

413x - Převody z vlastních účtů 
konsolidační položky - nevstupují do konečného 
součtu příjmů po konsolidaci 
Zapojení fondu životního prostředí 1 050 941 1 991 1 473 74,0 
Použití sociálního fondu - přídělu do fondu v r. 2014 2 920 2 920 2 920 100,0 

Tř. 4 - Přijaté transfery 
a) pol. 41 lx, 42Jx - z veřejných rozpočtů ústřední 
úrovně 

státní rozpočet, státní fondy 

4112-na výkon státní správy 27 694 I 1 27 6941 27 694 I 100,0 
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4116-na aktivní politiku zaměstnanosti 1 600 2 238 3 838 3 838 100,0 

4111-na volby do Evropského parlamentu o 2 000 2 000 2 000 100,0 
4111-na volby do zastupitelstev územních 
samosprávných celků o 2 004 2 004 2 003 100,0 

4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí o 7 402 7 402 7 402 100,0 

tis. Kč 
Druh příjmu Schválený Rozpočtové Upravený Skutečnost % plnění 

rozPOČet úpravy rozoočet skutečnost/UR 

4116-pro ZŠ Ukrajinská - OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost o 492 492 491 99,8 
4116-na projekt "Rozvoj MA2 l v MOb Poruba" o 638 638 638 100,0 
4116-na sanaci ekologické zátěže Nad Porubkou o 89 89 89 100,0 
4116-na revitalizaci VK.P - parků o 827 827 827 100,0 
4116-na zajištění bydlení azylantů a rozvoj 
infrastruktury obvodu o 65 65 64 98,5 
4116-pro CSS Poruba na projekt "Vzděláváním ke 
kvalitě" o 411 411 410 99,8 
4116-pro CSS Poruba - dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb o 1 329 1 329 1 329 100,0 
4116-pro MŠ Makovského - OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost o 1 232 1232 1 232 100,0 
4116-pro MŠ Dvorní - OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost o 1 556 1 556 1 555 99,9 

b) pol. 412x, 422x - z vefejných rozpočtů územní 
úrovně 

rozpočet Moravskoslezského kraje 
*pro ZŠ Bulharská na projekt "Cesta objevů" -

investiční, neinvestiční o 586 586 586 100,0 
*pro ZŠ Ukrajinská na projekt "My to společně 

zvládneme" o 1 654 1 654 1 916 115,8 

rozpočet Statutárnflw města Ostravy 

* neinvestiční transfer neúčelový 160 382 -871 159 511 159 511 100,0 
* neinvestiční transfer neúčelový - výtěžek 

z loterií a jiných podobných her o 18 086 18 086 18 086 100,0 

* neinvestiční transfer účelový: 

plavecký výcvik žáků 1 262 1 262 1 262 100,0 
projekty v oblasti kultury a volnočasových 
aktivit o 560 560 560 100,0 
projekt "Nejmladší pomáhají zlepšovat ŽP pro 
budoucí generace" o 689 689 688 99,9 
revitalizace zeleně a významných krajinných 
prvků - parků o 379 379 374 98,7 
sanace ekologické zátěže v areálu Nad Porub-
kou o 362 362 32 8,8 
repase kašny o 579 579 555 95,9 
čipování psů o 46 46 46 100,0 
finanční vypořádání r. 2013 o 8 598 8 598 8 598 100,0 

* investiční transfer účelový 10 000 27 501 37 501 35 861 95,6 

rozpočet jiné obce 
* neinvestiční transfer neúčelový za vedení 
přestupkové agendy o o 11 X 

Pfiiaté transfery celkem 200 938 78452 279 390 277 658 99,4 

PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci 312 628 84 891 397 519 413 523 104,0 
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3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů 

tis. Kč 
Jmenovitá invel)tičnl akce Schválen) Rozpočtové Upra\cný I Skutc~nosl o,. plntn( 

rozpočet úprav' rozoočct r 2014 sl.."UtlUR 

Odbor technický a provozní 
9001-Projektové dokumentace staveb 2 000 4 725 6 725 5 018 74,6 
3884-PD úprava parkoviště ul. Žilinská (doplatek) o 16 16 15 93,8 
Stavební úpravy WC na Hlavní třídě vč. PD o 900 900 o 0,0 
3917-Rekonstrukce místní komunikace Kopeckého 10 000 4 000 14 000 3 743 26,7 
Rekonstrukce místní komunikace Ukrajinská o 6 000 6 000 5 782 96,4 
Stavební úpravy místní komunikace Višňová o 1 200 1 200 1 195 99,6 
Stavební úpravy chodníků ul. Lvovská, Francouzská, 
Svojsíkova, Slavíkova o 3 989 3 989 3 971 99,5 
3934-Rekonstrukce Havlíčkova náměstí o 24 000 24 000 8 422 35,1 
Souvislá údržba ul. Rekreační o 5 000 5 000 o 0,0 
Parkoviště u ZŠ Porubská 832, ul. Školní o 700 700 653 93,3 
Zateplení podlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady 
a ZŠ Porubská 832 1 500 1 500 1 113 74,2 
Rapid Mondo - hydraulický nosič s příslušenstvím o 365 365 365 100,0 
Slavnostní osvětlení sousoší "Podvečer" na Hlavní 
třídě o 66 66 65 98,5 
4610-Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída o 4 100 4 100 2 019 49,2 
1804-Stavební úpravy v ZŠ I. Sekaniny 
(o. s. Krteček) o 1 857 1 857 1 857 100,0 
1804-Klimatizační jednotka Toshiba do serverovny 
v ZŠ I. Sekaniny o 54 54 54 100,0 
1804-Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny 
(rezerva) o 10470 10 470 o 0,0 
6875-Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny 
(v tom: dotace SMO 13 515 tis. Kč) o 17 140 17 140 17 140 100,0 
0027-Vybudování stanovišť pro kontejnerová stání 
na separovaný odpad o 465 465 458 98,5 
1609-Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně 
ZŠ J. Šoupala o 640 640 640 100,0 
1382-Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně 
ZŠ K. Pokorného o 1 100 1 100 1 097 99,7 
0915-Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně 
ZŠ Dětská o 2 000 2 000 1 309 65,5 
6067-Rekonstrukce zdravotechniky a sociálních 
zařízení MŠ Slavíkova o 1 250 1 250 1 221 97,7 
4411-Stavební úpravy sociálních zařízení v pavilónu 
"A" ZŠ J. Valčíka o 1 050 1 050 1 044 99,4 
0831-Výměna podlah v tělocvičně ZŠ gen. 
Zd. Škarvady o 1 090 1 090 1 087 99,7 
0832-Rekonstrukce sociálních zařízení 
ZŠ Porubská 832 o 1 780 1 780 1 411 79,3 
Sauna MŠ O. Jeremiáše, MŠ V Zahradách 
a MŠ B. Martinů o 540 540 529 98,0 
Rekonstrukce objektu Dělnická 6054 o 3 900 3 900 2 870 73,6 
Projektová dokumentace rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ A. Hrdličky o 44 44 44 100,0 
Projektová dokumentace zateplení fasády MŠ Čs. 
exilu o 58 58 58 100,0 
Projektová dokumentace rekonstrukce předávacl 
stanice ZŠ Porubská 832 o 66 66 66 100,0 
Parkoviště ul. Nálepkova o 3 000 3 000 2 144 71,5 
Stavební úpravy zahrad mateřských škol V Zahra-
dách, Nezvalovo nám., Ukrajinská, Skupy, Šoupala, o 19 000 19 000 5 263 27,7 
Synka 
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tis. Kč 
Jmenovitá investičnf akce Schválený Ror.pottm. é Upraven) Skutečnost ~o pln~ni 

rozpočet úpra\V roLpoCc:l r 2014 skuUťR 

Otočná bezpečnostní kamera Axis na dům Opavská 
č.p.6126 o 150 150 116 77,3 
Měřič okamžité rychlosti vozidel o 48 48 48 100,0 
Vysavač psích exkrementů o 60 60 60 100,0 
Klimatizace 1. a 2. NP objektu C ÚMOb Poruba 
(Gen. Sochora 6013) včetně PD o 1 750 1 750 1 684 96,2 
Rákosníčkovo hřiště R. Prchaly, úprava terénu před 
realizaci o 300 300 179 59,7 
Herní prvky a mobiliář pro dětská hřiště o 1 336 1 336 1 336 100,0 
Úprava dvorní části Nábřeží SPB o 4 000 4 000 3 551 88,8 
Nástupní požární plochy o 5 500 5 500 o 0,0 
Odstavná plocha a lavičky u Duhy o 65 65 65 100,0 
Dům s pečovatelskou službou Průběžná - hovorová 
zařízení do kabin plošin (výtahů) o 131 131 131 100,0 
Park v režimu významného krajinného prvku, 
J. Šoupala o 327 327 327 100,0 
LLmtl tn\i.:i.llčnkh proi.tředků pro odbor technicky 
a pro\01,ní /, vlastních zdro1ů obvodu 50000 -50 000 o X 

Odbor vnitfnkh věci 

Informatika - výpočetní technika 2 100 65 2 165 2 165 100,0 

Odbor péče o občany 
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Bulharská I 200 1 200 718 59,8 
Atrium ZŠ I. Sekaniny - rekonstrukce 3 500 -1 209 2 291 15 0,7 
Rekonstrukce skateparku u Biskupského gymnázia -
II. etapa (bikepark) 3 200 269 3 469 3 280 94,6 
0389-Přírodní zahrada MŠ Větrná o 43 43 43 100,0 
0594-Modernizace přírodovědných a technických 
učeben - poradenská a technická činnost o 460 460 460 100,0 
1030-Projekt "Nejmladší pomáhají zlepšovat životní 
prostředí pro budoucí generace" o 259 259 199 76,8 
1804-Rekonstrukce učitelských WC ve 3. NP 
ZŠ I . Sekaniny o 75 75 75 100,0 
Rekonstrukce interiéru v Centru volného času 
O. Jeremiáše 1985 o 110 110 110 100,0 
ZŠ L Štúra - studie přístavby tělocvičny, nadstavby 
4. NP pavilónu a změny dispozic (MŠ) o 400 400 298 74,5 
Krycí plachta na konstrukci pódia na Hlavní třídě o 44 44 44 100,0 

Odbor právních vztahů, výstavby a životního 
prostředí 

Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 157 157 o 0,0 
Nabytí pozemku parc. č. 4408/ 163 a 4408/164 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 1 557 I 557 o 0,0 
Nabytí pozemku parc. č. 1942/1 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava (rozšíření hroitova Svinov) 9 155 3 718 12 873 9 155 71 ,1 
Nabytí pozemku parc. č . 1942/3 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava (rozšíření hřbitova Svinov) 2 766 1 383 4 149 o 0,0 
Nabytí pozemku parc. č . 1695/10 v k. ú. Poruba-
sever, obec Ostrava o 216 216 216 100,0 
Nabytí pozemku parc. č. 2639/2 a 2639/9 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava o 264 264 o 0,0 
Nabytí pozemku parc. č . 1819/2, 1819/4 a 1819/6 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava 200 279 479 o 0,0 
Nabytí pozemku parc. č . 3655/25 v k. ú. Poruba-
sever, obec Ostrava o 316 316 316 100,0 
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Jmencwilá in"cstičnf akce Sch\álen) Roz.poetové l lpr.tvcn) 
roa>OCct úprav\. roLDO(ct 

Odbor správních činností a bytového 
hospodářství 

Projektová dokumentace - bydlení pro seniory 500 500 
Projektová dokumentace - lokalita Dělnická 
a Skautská 1 000 115 1 115 

Dělnická č. p. 325/37 - celková rekonstrukce 3 000 2 651 5 651 

Dělnická č. p. 389/14, 391/18 - fasáda, okna, střecha 3 000 45 3 045 
U Oblouku č. p. 501 - střecha, římsa, komíny, 
klempířské prvky 6 000 6 000 

Dvorní č. p. 763/21 - fasáda 1 500 1 500 
Rekonstrukce elektroinstalací ve společných 
prostorách bytových domů 5 500 600 6 100 

Dům s pečovatelskou službou Astra - střecha 2 000 1 500 3 500 

Klub důchodců U Oblouku 501 2 000 -61 1 939 

Florida - střecha 400 400 

Revitalizace lokality Dělnická a Skautská 4 000 4 000 
Havlíčkovo nám. 741/11 , 12 vč . estetizace 
společných prostor, úprava vstupů do domu I 000 500 1 500 

Nabytí stavby občanského vybavení Alžírská 6107 o 4 200 4 200 
Rekonstrukce fasády objektu Bulharská 1561, PD 
přístavba bezbariérové rampy o 4 969 4 969 
Automatizace dveří v Domě s pečovatelskou službou 
I. Sekaniny 1812 o 453 453 
Nabytí pozemku parc. č. 920/2, 920/3 a 920/4 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava o 11 000 11 000 

Kapitálová rezerva z příjmů z prodeje bytového 
fondu 52 765 -52 765 o 

Kapitálové výdaje úhrnem 170 000 64131 234131 

Komentář k plnění rozpočtu investičních výdajů r. 2014: 

Odbor technický a provozní 

9001- Projektové dokumentace staveb 
Studie možnosti podzemního parkování - Nerudovo nám., Hlavní třída, Alšova 
Studie haly pro stolní tenis v lokalitě A. Hrdličky 
Studie proveditelnosti sportovního zařízení u ZŠ J. Valčíka 
PD - Stavební úprava chodníků U Oblouku 
PD - Spojovací chodník podél ul. B. Nikodéma 
PD - Stezka pro kolečkové brusle Havlíčkovo nám. 
PD - Parkoviště u ZŠ Porubská na ul. Školní 
PD - Opěrná zeď, schodiště - ul. 1 7. listopadu 
PD - Rek. zpevněných ploch ve vybraných lokalitách, Ukrajinská 
Studie úpravy 17. listopadu 
PD - Multifunkční hřiště u ulice Jasmínová 
PD - Parkoviště u DK POKLAD 
PD - Nástupní plochy na území městského obvodu Poruba 
PD - Stavební úpravy zahrad mateřských škol 
PD - Sjezd pro Mephacentrum na ul. Opavská 
PD - Parkoviště na ulici Dělnické 
PD - Propojení chodníku u Vltavy 
PD - Parkoviště dvorní trakt M. Kopeckého 
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tis. Kč 
Sl.utcčno!lt 0 'o plntni 

r 2U l4 skut..UR 

o 0,0 

847 76,0 

5 570 98,6 

3 045 100,0 

437 7,3 

1 089 72,6 

6 029 98,8 

3 198 91 ,4 

1 726 89,0 

393 98,3 

115 2,9 

1 337 89,1 

4 200 100,0 

3 427 69,0 

453 100,0 

11 000 100,0 

X 

138 110 59,0 



PD - Dopravní řešení přechodu a chodníku na ul. B. Nikodéma 
PD - Chodník na ulici Opavské 
PD - Oplocení DPS Průběžná 
PD - Stavební úprava chodníků na ulici Francouzská 
PD - Stavební úprava chodníků na ulici Heyrovského 
PD - Stavební úprava chodníků na ulici Lvovské 
PD - Stavební úprava chodníků na ulici Slavíkova 
PD - Stavební úprava chodníků na ulici Svojsíkova 
PD - Stavební úprava chodníků na ulici 17. listopadu 
PD - Rekonstrukce zpevněných ploch lokalita ulice Nálepkova 
PD - Přechod pro chodce u školy na ulici Karla Pokorného 
Studie Řešení parkovacích míst a prodloužení ulice U Vozovny 
PD - Infrasauna MŠ V Zahradách 
PD - Infrasauna MŠ Otakara Jeremiáše 
PD - Zpevněná plocha + lávka - DUHA 
Studie provedení přeložky horkovodu U Oblouku 
PD - Úprava WC na Hlavní třídě 
PD - Úprava veřejného prostranství ulice Lvovská 
PD - Úprava veřejného prostranství ulice Klimkovická 

3884-PD úprava parkoviště ul. Žilinská (doplatek) 
Doplatek za inženýrskou činnost k vydání územního rozhodnutí. 

Stavební úpravy WC na Hlavní třídě vč. projektové dokumentace 
V roce 2014 nebylo realizováno. 

3917-Rekonstrukce místní komunikace Kopeckého 
Rekonstrukce pěších i automobilových komunikací ulice, vytvoření 61 parkovacích míst, nové odvodnění, 
nové veřejné osvětlení. Užita technologie chodníkových roštů v kořenových zónách stromů. Ve dvorních 
částech výstavba komunikací převážně ze zatravňovacích dlaždic pro příjezd zásahových vozidel HZS. V roce 
2014 rozestavěn úsek Urxova - Čs. exilu, akce pokračuje v roce 2015 dokončením tohoto úseku a novým 
úsekem Kopeckého - 17. listopadu. 

Rekonstrukce místní komunikace Ukrajinská 
Obnova povrchu živičné komunikace a obnova všech ploch pro parkování a ploch pro pěší, obnova uličních 
vpustí. Zvýšení celkového počtu parkovacích míst o 14 stání. Akce dokončena. 

Stavební úpravy místní komunikace Višňová 
Celoplošná úprava, obnova komunikace, vyrovnání výškových úrovní u jednotlivých vjezdů k obytným 
domům, obnova odvodnění. Akce dokončena. 

Stavební úpravy chodníků ul. Lvovská, Francouzská, Svojsíkova, Slavíkova 
Obnova chodníků - vybourání stávajících zdevastovaných povrchů chodníku a obrub, položení nových 
betonových obrub, nových podkladních vrstev a pokládka krytu ze zámkové dlažby. Akce dokončeny. 

3934-Rekonstrukce Havlíčkova náměstí 
Rekonstrukce automobilových i pěších komunikací na severní a jižní straně náměstí, výstavba nového 
parkoviště na východní straně (vytvoření 219 nových parkovacích míst), celková rekonstrukce komunikací 
ulice B. Martinů a úprava povrchu chodníku uvnitř náměstí pro účely IN-LINE rekreačního bruslení. V roce 
2014 dokončeno parkoviště na ul. B. Martinů, jižní strana náměstí a větší část severní strany, v roce 2015 
pokračují práce na ul. B. Martinů a na IN-LINE dráze. 

Souvislá údržba ulice Rekreační 
Celoplošná obnova povrchu komunikace a chodníků od domu č. p. 279 po vjezd do areálu letního koupaliště. 
Akce odložena na jaro roku 2015 z důvodu nepředpokládaného prodloužení prací na výměně hlavního 
vodovodního řadu v ulici a opravy kanalizace (prováděly OVaK, a.s.). 
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Parkoviště u ZŠ Porubská 832, ul. Školní 
Stavební úprava stávající parkovací plochy s poškozeným povrchem ve dvorní části školy - předláždění 
zámkovou dlažbou, úprava odvodnění. Akce dokončena. 

Zateplení podlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Porubská 832 
Zateplení podlahy půdních prostor hlavních budov obou škol z důvodu snížení tepelných ztrát. Akce 
dokončeny. 

4610-Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída 
Vybudováno 24 ks nových světelných míst, zařízení pro nasvětlení přechodů pro chodce doplněno na 9 ks 
stávajících stožárů VO a na 1 ks stožáru DPO se stávajícím zařízením VO. Akce dokončena. 

1804-Stavení úpravy v ZŠ I. Sekaniny (o.s. Krteček) 
Dokončení úprav nevyužívaných prostor sníženého přízemí pavilonu „C" pro potřeby Mateřského centra 
Krteček. Akce dokončena. 

6875-Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny 
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel (silové rozvody, datové rozvody, slaboproudé 
rozvody, sdělovací technika). Akce dokončena. 

1609-Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ J. Šoupala 
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel (silové rozvody, datové rozvody, slaboproudé 
rozvody, sdělovací technika). Akce dokončena. 

1382-Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ K. Pokorného 
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel (silové rozvody, datové rozvody, slaboproudé 
rozvody, sdělovací technika). Akce dokončena. 

0915-Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Dětská 
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel (silové rozvody, datové rozvody, slaboproudé 
rozvody, sdělovací technika). Akce dokončena. 

6067-Rekonstrukce zdravotechniky a sociálních zařízení MŠ Slavíkova 
Kompletní rekonstrukce všech sociálních zařízení v MŠ včetně rozvodů vody, zařizovacích předmětů, obkladů 
a dlažby a stavebních úprav dotčených stěn a stropů. 

4411-Stavební úpravy sociálních zařízení v pavilonu „A" ZŠ J. Valčíka 
Kompletní rekonstrukce všech sociálních zařízení v pavilónu A včetně rozvodů vody, odpadů, výměny 
zařizovacích předmětů, obkladů a dlažby. Součástí byly i stavební úpravy, kdy plechové kóje byly nahrazeny 
!aminovými kójemi a plechové stěny byly vyzděny pórobetonovými tvárnicemi. 

0831-Výměna podlah v tělocvičně ZŠ gen. Zd. Škarvady 
Výměna parketové podlahy včetně pružného roštu. Akce dokončena. 

0832-Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Porubská 832 
Stavební úpravy všech sociálních zařízení hlavní budovy z důvodu potřeby rozšíření umývacích míst a počtu 
pisoárů. Součástí byly částečné stavební úpravy, doplnění a částečná výměna zařizovacích předmětů, úprava 
rozvodů vody, výměna dosud nevyměněných odpadů chlapeckých záchodů a výměna poškozených nebo 
opotřebovaných obkladů nebo dlažby. 

Sauna MŠ O. Jeremiáše, MŠ V Zahradách a MŠ B. Martinů 
Dodávka a instalace infrasaun včetně nezbytných drobných stavebních úprav. Akce dokončena 

Rekonstrukce objektu Dělnická 6054 
Kompletní úprava prostor objektu pro vytvoření zázemí pracovníků veřejně prospěšných prací. Akce 
dokončena. 
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Projektová dokumentace rekonstrukce předávací stanice ZŠ Porubská 832 
Vypracování PD výměny technologického vybavení předávací stanice pro vytápění objektů škol Porubská 832 
a Porubská 831 (gen. Zd. Škarvady). Plánovaná realizace 2015. 

Parkoviště ul. Nálepkova 
Výstavba veřejných parkovacích ploch u objektu Úřadu práce o kapacitě 12 + 24 stání včetně obslužné 
komunikace a pěších komunikací. Akce dokončena. 

Otočná bezpečnostní kamera na dům Opavská 6126 
Dodávka a instalace kamery městského kamerového systému. 

Měřič okamžité rychlosti vozidel 
Dodávka a instalace informativního měřiče rychlosti (radaru) na ul. Vřesinské ve směru od Vřesiny do Poruby. 

Klimatizace 1. a 2. NP objektu „C" ÚMOb Poruba (gen. Sochora 6013) včetně PD 
Dodávka a instalace klimatizace do kancelářských prostor zbývajících dvou podlaží budovy „C". 

Rákosníčkovo hřiště R. Prchaly, úprava terénu před realizací 
Příprava terénu před výstavbou Rákosníčkova hřiště, které realizovala společnost LIDL. 

Nástupní požární plochy 
Úprava nebo vybudování prostor pro příjezd a ustavení vozidel výškové techniky HZS u vybraných bytových 
domů. Akce přeložena na rok 2015. 

Dům s pečovatelskou službou Průběžná - hovorová zařízení do kabin výtahů 
Instalace dorozumívacího zařízení pro nouzové situace do kabin výtahů. 

Park v režimu významného krajinného prvku - J. Šoupala 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby. Financováno z rozpočtu SMO. 

Slavnostní osvětlení sousoší „Podvečer" na Hlavní třídě 
Instalace nových světel, které zajistí osvětlení tohoto sousoší v době od 21 :00 do 23 :00 hod. 

0027 - Vybudování stanovišť pro kontejnerová stání na separovaný odpad 
Zhotovení nových kontejnerových stání na separovaný odpad, část financována z daru OZO Ostrava. 

Herní prvky a mobiliář pro dětské hřiště. 
V předem vytipovaných lokalitách umístěny nové hrací prvky vč. dopadových ploch. 

Úprava dvorní části Nábřeží SPB 
Vybudování nových chodníků, dlážděných ploch před domy vč. páteřního spojovacího chodníku. Oprava 
hřiště a pískoviště. Kompletní úprava stávající zeleně. Výsadba nového keřového záhonu, živých plotů a 
rekonstrukce travnatých ploch. 

Odbor vnitřních věcí 

Byly zakoupeny multilicence MS Office 2013 Standard s tím, že bude využito právo downgrade a instalována 
verze 2010. Kdykoli je možno instalovat a aktivovat verzi 2013. Nahrazena tím byla verze 2003, která přestala 
mít od dubna 2014 podporu jak u Microsoftu, tak postupně i u dodavatelů informačních systémů. Koncové 
datum rozšířené podpory u zakoupeného produktu je 11. 4. 2023. 
Vzhledem k nutnosti změny databázového serveru (SQL Server) z 32 bitové verze 2005 na 64 bitovou verzi a 
verzi kompatibilní s ostatními aplikacemi byl zakoupen nejmenší možný počet licencí SQL Server Standard 
2014 Core, který umožňuje neomezený počet připojených uživatelů (využití jako downgrade na nižší 
požadovanou verzi). Tento server je mimo jiné využíván také k publikování podkladů pro jednání orgánů 
městského obvodu Poruba a vyřešil se tím také počet licencí pro měnící se externí uživatele. 
Pořízena byla výpočetní technika, počítač s grafickou kartou, jako vybavení pro vznikající dohledové centrum 
pro monitoring externích lokalit městského obvodu. 
S ohledem na změnu povýšení verze poštovního serveru byl dokoupen počet licencí potřebných pro připojení 
externích uživatelů k tomuto serveru. 
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Odbor péče o občany 

Odbor péče o občany v roce 2014 zahájil realizaci projektu „Přírodní zahrada MŠ Větrná", na který získal od 
Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 1.686 tis. Kč. V roce 2014 bylo čerpáno 43 tis. Kč na 
zpracování projektové dokumentace. 
V červnu 2014 odbor péče o občany zrealizoval veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava hygienických 
zařízení ŠD při ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Poruba", jejíž celková hodnota činila 718 tis. Kč a byla hrazena 
z rozpočtu kapitálových výdajů. Odbor péče o občany dále hradil náklady na rekonstrukci učitelských WC ve 
3. NP ZŠ I. Sekaniny 1804 ve výši 75 tis. Kč. Z důvodu rozšíření vzdělávacího programu byly odborem péče o 
občany v průběhu roku 2014 zadány z rozpočtu kapitálových výdajů objednávky na zpracování studie 
proveditelnosti pro projekt "Přístavba pro waldorfskou větev ZŠ L. Štúra 1085", zpracování ověřovací studie 
přístavby nové společenské haly (tělocvičny), nadstavby stávajícího pavilonu a změny vnitřních dispozic 1. 
NP pavilonu ZŠ v areálu ZŠ L. Štúra 1085, vše v souhrnné výši 298 tis. Kč. 
Z rozpočtu kapitálových výdajů odbor péče o občany zakoupil v roce 2014 krycí plachtu na konstrukci pódia 
na Hlavní třídě v hodnotě 44 tis. Kč. 
Ve výši 11 O tis. Kč byly hrazeny kapitálové výdaje v rámci rekonstrukce interiéru I. a 2. NP Centra volného 
času O. Jeremiáše 1985, Ostrava-Poruba (prosklená vrátnice). 
V roce 2014 odbor péče o občany započal s přípravou projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie 
v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pod názvem „Modernizace přírodovědných a 
technických učeben základních škol na území MOb Poruba". V roce 2014 bylo na poradenskou a technickou 
činnost spojenou se zpracováním projektu vynaloženo z rozpočtu kapitálových výdajů celkem 460 tis. Kč. 

V průběhu července a srpna 2014 byla realizována druhá etapa rekonstrukce porubského skateparku, kdy byl 
dobudován betonový monolit o rozměrech cca 26 x 28 m s překážkami určenými rovněž vyznavačům jízdy na 
kolech a koloběžkách. Náklady na druhou etapu rekonstrukce ve výši 2. 780 tis. Kč byly hrazeny z 
kapitálového rozpočtu SMO-MOb Poruba, dalších 500 tis. Kč poskytla Nadace OKD fonnou grantu 
z programu „Sídliště žije". 

Odbor právních vztahů, yýstavby a životního prostředí 

Nerealizované výkupy: 
Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava (Hruzík) - v roce 2014 nečerpáno. Vlastník 
kupní smlouvu dosud nepodepsal. 
Nabytí pozemků parc. č. 4408/ 163 a 4408/164 v k.ú. Poruba-sever (Kříbek), v roce 2014 nečerpáno. Vlastník 
pozemků není oprávněn s těmito pozemky disponovat, a to z důvodu vydání předběžného opatření. 
Nabytí pozemku parc . čís. 1942/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava (Josef Rokyta) - v roce 2014 nečerpáno. 
Vlastník pozemku je umístěn v léčebně dlouhodobě nemocných. 

Odbor správních činností a bytového hospodářství 

Projektová dokumentace - bydlení pro seniory 
Schválené finanční prostředky nebyly čerpány. Nebyla dosud určena vhodná lokalita pro výstavbu dalšího 
objektu bydlení pro seniory. Rovněž bude v následujícím období proveden průzkum ohledně potřebnosti 
výstavby dalšího takového objektu. 

U Oblouku č.p. 501 - střecha, římsa, komíny, klempířské prvky 
V roce 2014 byla realizována pouze projektová dokumentace na rekonstrukci střechy včetně říms, komínů a 
klempířských prvků . K realizaci nedošlo, jelikož probíhají jednání se spoluvlastníkem bytového domu č. p. 
501 na ulici U Oblouku, tj. společností RPG Byty, s.r.o. ve věci celkové rekonstrukce bytového domuč. p. 
501 - fasáda, sanace suterénu proti zemní vlhkosti a střecha. V případě, že by uvedenou rekonstrukci provedl 
pouze jeden ze spoluvlastníků, nebylo by docíleno dostatečného zvelebení vzhledu vstupní dominanty do 
Poruby. 

Revitalizace lokality Dělnická a Skautská 
V roce 2014 bylo provedeno pouze zateplení štítové stěny domu č. p. 321 na ulici Dělnické, které bylo 
nezbytné z důvodu prochlazení bytů soustředěných u této štítové zdi. V roce 2015 bude zahájena revitalizace 
jmenované lokality podle zpracované projektové dokumentace. 

Ostatní schválené kapitálové finanční prostředky byly čerpány na vyjmenované akce (viz tabulka plnění 
rozpočtu kapitálových výdajů). 
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4. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů v členění podle příkazců finančních 
operací 

Příkazci finančních operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění 
a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., spravují část rozpočtových prostředků 
městského obvodu, vymezenou dispozičními oprávněními. Posuzují nezbytnost operací k zajištění 
stanovených úkolů ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření orgánů veřejné správy. Při využívání 
svěřených finančních prostředků postupují hospodárně, efektivně a účelně. Přijímají opatření k vyloučení nebo 
zmírnění rizik, která se při hospodaření se svěřenými prostředky mohou vyskytnout. 

Odbor správních činností a bytového hospodářství 

Odvětví činnosti 

ODPA 3399- Záležitosti kultury (sbvr pro 
ohéansk<; zále5toMi) 

Z toho: 
Materiál 

Nákup služeb 

Věcné dary 

I ODPA 5519- Požární oclirana 

ODPA 61 71- Činnost mi~tnisprúvy 
(=ahe:p.d ·eni provozu úřadu; 

Z toho: 
DDHM , materiálové výdaje, knihy, tisk 

Pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, 

vybavení lékárniček 

Poštovné 

Služby telekomunikací a radiokomunikací 
Realizované kurzové ztráty, služby 
peněžních ústavů 

Nájemné 

Nákup služeb, revize 

Opravy a údržba 

Cestovné 
Věcné dary, ostatní nákupy, účastnický 
poplatek 
Neinvestiční transfery (služby Městské 
policie) 

I ODPA 6320-Pojiště11ífimkb1č 11especif. 

ODPA J6l2-Byt11vé lwspodář~tví (prodej 
hy101·ého onduJ 

Schválený 
roz očet 

10{) 

2 

20 

78 

7 500 

1 040 

52 

1 383 

400 

1 

25 

2 405 

100 

670 

24 

1 400 

I 1501 

I OOfJ 

16 

Upravený 
roz očet 

/OfJ 

2 

20 

78 

7 560 

1 303 

70 

1 034 

422 

2 

28 

2 465 

100 

712 

24 

1 400 

11.rnl 

1602 

tis. Kč 
Skutečnost 

r. 2014 % skut./UR 

88 88,0 

o 0,0 

13 65,0 

75 96,2 

56 1 93,31 

6307 83,4 

1 243 95,4 

62 88,6 

648 62,7 

418 99,1 

1 50,0 

27 96,4 

1 836 74,5 

84 84,0 

711 99,9 

2 8,3 

1 275 91,1 

I 598 99,8 



OIJPA 3612- B~·tm·é hospodářsh•í 3J 900 44 394 3 7 4.58 84,4 

Z toho: 
Správa a údržba bytového fondu bez výdajů 
na platy a povinné odvody v členění: 10000 12 646 9932 78,5 

Elektřina 30 61 62 101,6 

Poštovné - SIPO 60 66 58 87,9 
Náhrady placené obyvatelstvu, spoluúčast 
na pojistném plnění, ostatní neinvestiční 10 10 o 0,0 
výdaje 
Nájemné při exekuci, předpis nájmu a záloh 
na služby v bytech MOb Poruba v SVJ 120 3 239 3 146 97,1 

Úhrady exekutorům 100 100 57 57,0 

Nákup kolků pro soudní řízení 100 100 o 0,0 

Odečty vodoměrů, nákup služeb 50 50 31 62,0 

Ostatní služby - havarijní služba, deratizace, 
znalecké posudky, revize, správa BF, 
ostatní neinvestiční výdaje, ostatní nákupy 2000 2 682 1 339 49,9 

Opravy a udržování, materiál, DDHM 7 515 6 198 5 112 82,5 
Klub seniorů U Oblouku, BD Dělnická 
325/37, vybavení o 125 125 100,0 

Ostatní nákupy, soudní poplatky 15 15 2 13,3 

Službv, spojené s bvdlením v členění: 19900 26160 23 054 88,l 

Studená voda, stočné 3 300 2 754 2 525 91,7 

Teplo, TUV 12 900 12 900 10 503 81,4 

Elektřina 450 450 233 51,8 

Opravy výtahů, STA, opravy elektro, 
výtahů, materiál, čištěn í komíni1 400 360 97 26,9 

Úklid společných prostor, servis výtahů 200 428 428 100,0 
Vratky přeplatků minulých let (vyúčtování 
služeb) 2 500 3 455 3 455 100,0 
Platby SVJ (zálohy na služby neprodaných 
bytů) 150 5 813 5 813 100,0 
Dům pro neplatiče nájemného Vřesinská 
2230 300 300 65 21,7 

Dům s pečovatelskou službou I Sekaniny 2 900 2447 2132 87,1 

Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná 2800 2800 2 235 79,8 
Uhrada čistého nájmu azylanta/dotace ze 
státního rozpočtu o 41 40 97,6 

ODPA 3613 - Nebytové hospodář'itví 
i · hyrmých domech, objf!kr Florida, 130 602 563 93,5 
tahleto1·é varkol'f.štJ 

ODPA 3639-Komunální !llužby a územní 
TO.Z\'0 (J 37 31 83,8 

I ODPA 4333-DomOVJ!. J!.TO matky .v dětmi 201 201 ol o.o I 
ODPA 4359-0stutní !llu!by" oblasti 
sociální éče fo Jrav ' 1 lduh<'ch senwrů1 20 20 o (),0 

17 



Energie 

ODPA 6171-Činnost místní správy 2 960 2 960 2403 81,2 

ODPA 4359-0st. služby v oblasti soc. péče 50 50 9 18,0 

ODPA 3613-Nebvtové hospodářství 340 340 304 89,4 
ODPA 3429-0statní zájmová činnost 
(centra volného času) 640 775 700 90,3 

ODPA 2141- Vnitřní obchod (tržiště) 20 20 7 35,0 

ODPA 3639-Komunální služby a územní 
rozvoi (objekt Dělnická) 60 155 98 63,2 

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň (prostranství u Floridy) 5 5 1 20,0 

ODPA 3399- Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti) 

Finanční prostředky ODPA 3399 byly vynaloženy na zajišťování slavnostních obřadi1 setkání s jubilanty, 
vítání dětí a jubilejních sňatků, konkrétně na nákup darů a zajištění kulturního programu ke slavnostním 
obřadům . V roce 2014 proběhlo 43 slavnostních obřadů, při kterých bylo vydáno 160 ks keramických 
dárkových předmětů jubilantům, 216 hraček novorozeným dětem a 3 ks dárkových balíků a kytic pro 
jubilanty, kteří oslavili zlatou či diamantovou svatbu. V daném období bylo dále předáno 145 bonboniér pro 
jubilanty z Domova pro seniory Slunečnice na ulici Opavské 44 72. Třem jubilantkám a jednomu jubilantovi, 
kteří oslavili 100. až l 03. narozeniny, byly předány věcné dary a kytice. 
Akce setkání s jubilanty se v roce 2014 konaly v Centru volného času na ulici Vietnamské. Součástí setkání 
bylo vystoupení Polanských písničkářů. 

ODPA 5519-Požární ochrana 

Čerpání finančních prostředků souviselo především se zajištěním revizí hasicích přístrojů a hydrantů ve 
správních budovách ÚMOb Poruba a se zajištěním novelizace některých vnitřních norem BOZP a PO. 

ODPA 6171- Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu) 

Finanční prostředky ODP A 6171 byly použity na: 

předplatné tisku a odborných časopisů, nákupy odborných knih, 
nákup kancelářského zboží, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a hygienického zboží, 
nákupy DDHM např.: fotoaparáty, skartovací stroj, vitríny magnetické, magnetická tabule, mobilní 
telefony, mikrovlnná trouba, varné konvice, židle plastové a kancelářské, zásobníky na toaletní papír a 
papírové ručníky, pokladnička, kopírovací stroj, vozík výdejní vč . gastronádob, diktafon, schránky na 
klíče, lednička, 

zajištění pitného režimu pro zaměstnance v letních měsících, nákup ochranných osobních pracovních 
pomůcek, dovybavení a výměna prošlého vybavení lékárniček, 

poštovné - poplatky za poštovní poukázky a nastavení frankovacího stroje, 
telekomunikační služby - hovorné linek 599480 a 599481 , outsourcing, mobilní služby, 
nájemné za užívání skladovacích prostorů pro uskladnění movitého majetku z exekucí, 
nákup služeb - úklid správních budov, mytí oken, revize a kontroly elektrospotřebičů, odvoz a 
zpracování komunálního odpadu, skartace dokumentů, ostraha při přepravě finanční hotovosti, 
opravy a údržba kopírovacích strojů, 

věcné dary - členský příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, 
transfer - ostraha správních budov prostřednictvím Městské policie Ostrava. 

ODP A 3612 - Bytové hospodářství (prodej bytového fondu) 

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu odměn dražebníkovi za provedené úspěšné vereJne 
dobrovolné dražby 14 bytových a 3 nebytových jednotek. Dále byly hrazeny náklady související s placením 
daně z nabytí nemovitých věcí. 
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ODPA 3612- Bytové hospodářství 

V rámci položek správy a údržby bytového fondu bylo uhrazeno: 

dokončení estetizace společných prostorů bytového domuč. 741111, 12 na Havlíčkově náměstí -
nátěry a opravy zábradlí a rozvodnic, nátěry výtahových kabin, montáže jmenovek k jednotlivým 
bytům, instalace nástěnek, dodání a montáž nového zvonkového tabla vč. domácích telefonů, 

výměny kuchyňských linek vč. příslušenství v bytech na základě vyhlášeného výběrového řízení, 

montáž poměrových indikátorů tepla na topná tělesa v bytech, 
úprava rozvodů ÚT a ZTI v domech č. 383/24 a 385/28 na ulici Dělnické, 
vymalování společných prostorů bytových domů, 

běžná údržba a drobné opravy (kliky, vypínače, osvětlení ve SP, zámečnické práce apod.), 
- pravidelné revize elektro, plynu, hydrantů, hasicích přístrojů a dodržování požárních předpisů 

v bytových domech, 
- kontroly, deratizace, dezinsekce a dezinfekce, kladení nástrah apod. dle místa výskytu - potkanů, 

švábovitého hmyzu a štěnic, 

- havarijní služba, 
ostraha a provoz monitorovacího centra v bytovém domě č. 741/11,12 na Havlíčkově náměstí, 

- zpracování průkazů energetické náročnosti budov u bytových domů č. 583/105 na Hlavní třídě; 
501/5,6,7,10,11 na ulici U Oblouku; 1762/40 na ulici Slavíkově. 

Klub seniorů v bytovém domě č. 50115 na ulici U Oblouku byl vybaven projektorem, promítacím plátnem, 
zabezpečovacím zařízením, koupelnovými doplňky a věšákovou stěnou. 
Bytový dům č. 325/37 na ulici Dělnické byl vybaven kamerovým systémem. Jednotlivé kamery jsou osazeny 
ve společných prostorách domu. 
Výdaje na správu a údržbu Domu pro neplatiče nájemného na ulici Vřesinské č. p. 2230 zahrnovaly běžnou 
údržbu a zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. 
V domech s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny a na ulici Průběžné byla zajišťována běžná 
údržba a objednáno zpracování průkazů energetické náročnosti těchto budov. 

ODPA 3613-Nebytové hospodářství (bytové domy, objekt Florida, tabletové parkoviště) 

Z finančních prostředků určených na běžné výdaje byly v prostorech sloužících podnikání a ostatních 
prostorech nesloužících k bydlení, umístěných v bytových domech, a v objektu na Hlavní třídě „Florida" 
zajišťovány běžné opravy a údržba. Dále bylo objednáno zpracování průkazů energetické náročnosti pro 
budovy „Florida" a Armáda spásy na ulici M. Majerové. V tabletovém parkovišti byly finanční prostředky 
vynaloženy na servis garážových vrat a běžnou údržbu objektu. 

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj 

Ze schválených finančních prostředků byly uhrazeny 

* znalecké posudky - cena v čase a místě obvyklá: 
- pozemek parc. č. 3562 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, jehož součástí je budova občanského 

vybavení na ulici Jasmínové 
- pozemky parc. č. 920/2, 920/3, 920/4 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
- stavba občanského vybavení č. p. 6107 na ulici Alžírské 
- Dům zahrádkářů, 

*odborná prohlídka a posouzení stavby občanského vybavení č. p. 6107 na ulici Alžírské. 

Energie 

V oblasti čerpání nákladů za energie byly v roce 2014 dodrženy, a ve většině položek i podkročeny, všechny 
plánované ukazatele, a to jak u bytového fondu, tak u správních a ostatních budov ÚMOb Poruba. Tuto 
skutečnost ovlivnil hlavně příznivý vývoj klimatických podmínek v roce 2014. 
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Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

tis. Kč 
Schválený Upravený Skutečnost 

Odvětví činnosti roz očet roz očet r. 2014 % skut./UR 

I ODPA 3319-Záležilosti kultury rkro11ikaJ 101 101 11 30,tll 

ODPA 3341-Rozhla.fi a televize WO 247 247 lflO.O 
rt! w rtáfr o dční l' obvodu v intemeto1·é n.r 

ODPA 3349-Záležitos·ti sděl prt>.fitředlai 
(éasopi~ Porubská radnice b!formuje ohc~rmy - 700 653 611 93,6 
u~k a cbstnbuce J 

I ODPA 3419-0st11.tní tělovichovná činnost 

ODPA 6171-Činnost miMní správy 
(pre:entace olivodu) I 000 1 IJOO l .S91 79,6 

Knihy, tisk, pohoštění, materiál 35 48 38 79,2 

Nákup ostatních služeb, nájemné 252 211 98 46,4 

Věcné dary 713 1 619 1 346 83,1 

Nákup zboží za účelem dalšího prodeje o 122 11 0 90,2 

ODP A 3319-Záležitosti kultury 
• výdaje na vazbu kroniky za rok 2013 a fotoalb za léta 20 12 a 2013, na zhotovení fotografií a nákup etiket. 

ODPA 3341-Rozhlas a televize 
• náklady na přehled informací o dění v městském obvodu Poruba zaznamenávaných společností F ABEX 

MEDIA s. r. o. 

ODP A 3349-Záležitosti sdělovacích prostředků 
• náklady na grafické zpracování, tisk a distribuci zpravodaje PRIO. 

ODP A 3419-0statní tělovýchovná činnost 
• výdaje na sportovní trofeje. 

ODP A 6171-Činnost místní správy 
• výlohy spojené s nákupem dárkových a upomínkových předmětů a publikací, dárkových předmětů pro 

svatebčany, výdaje na pronájem sálu pro setkání zástupců městského obvodu s občany, na zaj ištění tiskové 
konference, na zhotovení bloků s logem a údaji městského obvodu, představuje rovněž náklady na 
laminování a rámování situačních plánů, na zajištění historické katastrální mapy pro Letopiseckou komisi 
RMOb Poruba, na grafické zpracování a tisk Porubského kalendária 2013 a jeho křest, na výrobu a tisk 
pamětních listů, na úpravu grafických návrhů pozvánek na vítání občánků a setkání jubilantů a blahopřání 
k životnímu jubileu, k narození dítěte a k sňatku, na grafické zpracování a personalizaci novoročních 
přání. 
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Odbor vnitřních věcí 

Odvětví činnosti 

ODPA 3119- Ostatnl.fkolství (rozvo: 
strcn-v) 

Z toho: 
Materiál 

Pohonné hmoty 

Nákup služeb 

Opravy a udržování 

I ODPA 5212- Ochrana obyvatelstva 

ODPA 6112 - Za!itupitelstva 11bd 

Z toho: 
Spotřební materiál, DDHM 

Služby telekomunikací a radiokomunikací 

Nájemné 

Školení a vzdělávání 

Nákup služeb 

Cestovné 

Pohoštění a věcné dary 

ODPA 6171 - Čin11oft míst11í sprál')' 
(infonnat tka) 

Z toho: 
Materiálové výdaje (spotřební materiál a 
DDHM), programové vybavení, služby 

Opravy a údržba výpočetní techniky 

ODPA 617 l - Činno~t mist11f správy 
(autowoi•oz, školení, vzdělávání. stravné 1 

Z toho: 
Spotřební materiál 

Pohonné hmoty 

Služby školení a vzdělávání 

Nákup služeb 

Stravenky - příspěvek zaměstnavatele 

Opravy a udržování 

Cestovné 

Pohoštění a věcné dary 

Platby daní a poplatků - dálniční známky 

Oddělení sekretariátů 

ODP A 3119-0statní školství 
*údržba motorového vozidla a pohonné hmoty. 

Schválený 
roz očet 

110 

5 

60 

10 

35 

600 

28 

140 

20 

30 

30 

60 

292 

1800 

1 750 

50 

3 .50fJ 

60 

260 

1 500 

250 

1 200 

135 

4 

79 

12 

21 

Upravený 
roz očet 

/10 

5 

60 

10 

35 

.w l 

600 

28 

140 

20 

30 

30 

60 

292 

2 303 

2 258 

45 

3 500 

60 

260 

1 500 

250 

1200 

135 

4 

79 

12 

tis. Kč 
Skutečnost 

r. 2014 % skut./UR 

62 56,4 

4 80,0 

36 60,0 

1 10,0 

21 60,0 

398 66,3 

2 7,1 

75 53,6 

14 70,0 

5 16,7 

13 43,3 

44 73,3 

245 83,9 

2 251 97, 7 

2 240 99,2 

11 24,4 

2 707 77,3 

20 33,3 

233 89,6 

1 116 74,4 

46 18,4 

1 087 90,6 

126 93,3 

2 50,0 

76 96,2 

1 8,3 



ODP A 5212-0chrana obyvatelstva 
Úhrada elektřiny ve stálých tlakově odolných úkrytech, čisticí prostředky, oprava rozbitého výlezu. 

ODP A 6112-Zastupitelstva obcí 
Úhrada cestovních nákladů, nákladů za telekomunikační služby a zajištění činností, vyplývajících ze zákona o 
obcích a dalších platných právních předpisů pro státní správu a samosprávu. 

ODPA 6171-Činnost místní správy 
Nákup materiálu a kancelářských potřeb pro zaměstnance ÚMOb Poruba, zabezpečení veškerých činností 
v souladu s platnou legislativou a rovněž zajištění činností spojených s chodem městského obvodu Poruba 
(schůze Rady, zasedání Zastupitelstva, autoprovoz atd.). Příspěvek zaměstnavatele na stravování byl 
poskytován v souladu se schváleným rozpočtem. 

Oddělení informatiky 

Materiálové výdaje (spotřební materiál a DDHM), programové vybavení, služby: 
Byly pořízeny monitory, velkoformátové televizory pro vznikající dohledové centrum s řešením monitoringu 
externích lokalit městského obvodu, kufr pro mikroportový set, multifunkční tiskárna a další příslušenství 
výpočetní techniky, spotřební materiál (datová média, náhradní díly do tiskáren, baterie do záložního zdroje, 
štítky s čárovými kódy, nové tiskové náplně, renovace tonerů a náplní). V závěru roku bylo pořízeno nahrávací 
zařízení pro interní monitorovací systém, které nahradilo starší systém nevyhovující způsobem dalšího 
připojení a vykazující poruchy pevného disku, dále výpočetní technika, notebooky pro vedení radnice a 
monitory jako náhrada starších monitorů z let 2005, 2006. Finanční prostředky byly využity k úhradám za 
služby spojené s napojením zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany a služby spojené se 
zásahy bezpečnostní agentury, prohlídkami, revizemi systému a jeho změnami a opravami. Patří sem i 
prodloužení maintenance produktu MobilChange, dále pořízení a prodlužování platnosti komerčních a 
kvalifikovaných certifikátů k elektronickým podpisům, prodloužení platnosti doménových jmen, update 
licence antivirového programu pro poštovní server, platby za časová razítka, která využívá elektronická 
spisová služba. 
V roce 2014 byla provedena větší část přechodu serverů z dále nepodporovaných systémů na nové verze, tj. 
instalovány nové virtuální servery, kontrolovaně se měnily role serverů a užívané služby, probíhala postupná 
migrace dat, změny v členění úložiště podkladů pro jednání. Aplikace Mobi!Change pro zasílání SMS musela 
být znovu instalována a konfigurována v novém prostředí. Některé procesy a funkcionality byly z důvodu 
řízené kontroly nad změnami přeneseny až do r. 2015. (např. migrace poštovních schránek a ukončení provozu 
původního poštovního serveru s rolí doménového řadiče). 
Čerpalo se zde rovněž v rámci plnění smlouvy o systémové a hardwarové podpoře, položka se čerpala i 
na podporu víceuživatelského systému pro správu domovního a bytového fondu iDES. Hrazeno bylo 
oceňování výpočetní techniky soudním znalcem. Prodloužení podpory firewallu prvků Cisco ASA bylo 
uhrazeno do r. 2016. Aplikaci pro evidenci a audit výpočetní techniky byla rovněž prodloužena podpora do 
dalšího roku. 
V rámci programového vybavení byly dokoupeny klientské licence pro připojení k serverům, lokální modul 
účetnictví, licence Windows pro virtuální stroje. Pro aplikaci Firemní doprava - Kniha jízd byla rozšířena 
licence na 1 O vozidel - kvůli práci v archivu se staršími auty. 

Opravy a údržba výpočetní techniky: 
Zde se čerpaly prostředky na opravy příslušenství tiskáren, plotteru, záložních zdrojů. 

Výdaje ze sociálního fondu byly uskutečňovány v souladu se schváleným Statutem sociálního fondu 
zaměstnanců Statutárního města Ostravy, zařazených do Úřadu městského obvodu Poruba. 

Výdaie ze sociálního fo11du 3 087 3087 2 972 96.3 

* na stravování zaměstnanců 724 724 629 86,9 

* na dovolenou a na kulturní a sportovní akce 1 089 1 089 1 058 97,2 

*na odívání 549 549 566 103,1 

* na penzijní připojištění a životní pojištění 555 555 553 99,6 

* darv (jubilea, narození dítěte, dárce krve) 152 152 166 109,2 

*půjčky zaměstnancům 18 18 o 0,0 
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Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí 

Odvětví činnosti 

ODPA 6171 - Či11nost mfj·fni lprúvy 
(právní =c.íletltoMi) 

Z toho: 
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 
(náhrady škod, spoluúčasti, refundace 
mzdy) 

Nájemné za půdu 

Konzultační, poradenské a právní služby -
právní pomoc, zpracování klimatologických 
údajů 

Nákup ostatních služeb (znalecké posudky, 
ocenění nemovitostí), služby peněžních 
ústavů 

Nákup kolků, daně a poplatky 

Náklady exekutora, nákup materiálu 

ODPA J90fJ- Služhy pro "hyi•atel\·tvo 
(n!řejne fórum) 

I ODPA 3632 - Pohřebnictví 

ODPA 3792 - Ekolol(ická •icho1·a a o.wěta 
(J ro 'e/a "Rozmi MA. J v MOb Poruha) 

ODPA 6171 - Činnost místní správy 

Oddělení přestupků a právních vztahů 

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 

Schválený 
roz očet 

640 

90 

25 

315 

115 

74 

21 

o 

3501 

(J 

Upravený 
ro očet 

770 

90 

25 

415 

145 

74 

21 

30 

716 

tis. Kč 
Skutečnost 

r . 2014 % skut.!UR 

.502 65.2 

11 12,2 

5 20,0 

349 84,1 

107 73,8 

30 40,5 

o 0,0 

6 20,0 

298 1 85,1 I 

665 92 9 

Jedná se o náhrady škody na zdraví a majetku, za které nese městský obvod Poruba odpovědnost vůči 
poškozeným. V případě náhrad škod byla v roce 2013 sjednána spoluúčast na pojistném plnění ve výši 5.000,
Kč, od roku 2014 je to částka 500,- Kč. To znamená, že nepřesáhne-li výše škody tuto částku, je náhrada 
vyplácena v plné výši z rozpočtu městského obvodu Poruba. U škod, jejichž výše částku spoluúčasti 

přesáhnou, platí městský obvod Poruba pouze spoluúčast. V roce 2014 byly zaplaceny dvě spoluúčasti ve výši 
5.000,- Kč (za pojistné události vzniklé v roce 2013) a dvě spoluúčasti ve výši 500,- Kč (za pojistné události 
vzniklé v roce 2014). Dále se jedná o prostředky určené jako tzv. svědečné ve správním řízení, kdy má osoba 
podávající vysvětlení či činící svědeckou výpověď právo uplatnit náklady spojené s těmito úkony (cestovné, 
ušlou mzdu). V roce 2014 došlo k výplatě svědečného jedné osobě. 

Konzultační, poradenské a právní služby 
Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky k poskytnutí informací o počasí zpracované za listopad 2013 
Českým hydrometeorologickým ústavem pro účely posuzování oprávněnosti žádostí o náhradu škody na 
zdraví a majetku v důsledku závady ve schůdnosti nebo sjízdnosti komunikace. 

Nákup ostatních služeb 
Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky k likvidaci neupotřebitelných nálezů, které se staly majetkem 
městského obvodu Poruba, a dále k zaplacení nákladů za cizojazyčný překlad pro účely řízení o správním 
deliktu. 
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Nákup kolků, daně a poplatky 
Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky k nákupu kolků k úhradě soudních a správních poplatků. 
Nejčastěji byly kolky použity k vymáhání pohledávek z nezaplaceného nájemného za pozemky, 
nezaplacených nákladi1 pohřbů, které byli povinni zaplatit dědicové, škod způsobených městskému obvodu 
Poruba třetími osobami a dále k podávání žalob na vyklizení pozemků. 

Náklady exekutora, nákup materiálu 
Nedošlo k čerpání finančních prostředků z rozpočtu. 

Oddělení právních vztahů a pozemků 

5139 nákup materiálu- nečerpáno 

5164 nájem za půdu , čerpáno 5 tis. Kč, jedná se o pronájem pozemků 
• parc. č. 37511189 a pozemku parc. č. 3751/186 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava - autobusová 

zastávka „L. Podéště", pronajímatel manželé Jiří a Božena Otiskovi, 
• parc. č. 1739/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava - autobusová zastávka „Krevní centrum", pronajímatel 

Fakultní nemocnice Ostrava, 
• parc. č. 1773/1 O v k. ú. Poruba, obec Ostrava - komunikace ul. Turistická, pronajímatel Petr Hruzík -

odborem ekonomickým uhrazeno až v roce 2015 

5166 konzultační, poradenské a právní služby, čerpáno 347 tis. Kč - právní pomoc JUDr. Švábenská, advo
kátní kancelář Zachveja & Blaško 

5169 nákup ostatních služeb, čerpáno 1O1 tis. Kč, 
z toho znalecké posudky: 
ocenění pozemků p. č. 1942/79 a 1942/80 v k. ú. Svinov, obec Ostrava (Ing. Jiří Malík), 
ocenění pozemku p. č. 1136/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava (CONCEPT HOUSE), 

• ocenění pozemků p. č. 1819/2 a 1819/4 v k. ú. Poruba, obec Ostrava (Petr Malík), 
ocenění pozemku p. č. 3655/25 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava (Lumír Kaša), 

• ocenění pozemků p. č. 3567/6, 3655/89 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava ap. č. 1773/13 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava (pozemky pod trafostanicemi), 
ocenění pozemků p. č. 2639/2 a 2639/9 v k. ú. Poruba, obec Ostrava (Ing. Jaromír Blažej a další 
podíloví spoluvlastníci), 

• ocenění pozemků p. č. 2381/2, 238113, 2381 /4 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava (přístavba schodiště 
u domu Karla Pokorného č. p. 1396), 
ocenění pozemků p.č . 3/1 a 24 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

geometrické plány 
• rozdělení pozemku p. č. 4423/1 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava (Jiří Novotný) 
• pro věcné břemeno na pozemku p. č. 2019/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
• rozdělení pozemků v areálu Nad Porubkou 1. část, 2. část geometrického plánu bude vyhotovena 

v březnu 2015 (28 tis. Kč) 

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - nečerpáno. 

Oddělení životního prostředí 

ODPA 3900-Služby pro obyvatelstvo (veřejné fórum) 
Náklady na pořádání veřejného fóra udržitelného rozvoje dne 24. 9. 2014 v Domově pro seniory Slunečnice 
byly nižší než se předpokládalo. 

ODP A 3632-Pohřebnictví 
Pohřbení je objednáváno dle doručených žádostí o pohřbení osob, u nichž toto nikdo nezajistil, povinnost obce 
dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (žádá zařízení, které má tělo zemřelého). V roce 2014 bylo 
vypraveno 43 pohřbů oproti 49 pohřbům v roce 2013. Smluvně bylo pohřbívání zajištěno smlouvou č. 

2012/02/23/ 1511 ze dne 21. 12. 2012. 
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ODPA 3792-Ekologická výchova a osvěta (projekt „Rozvoj MA21 v MOb Poruba") 
V roce 20 12 obdržel městský obvod Poruba v partnerství se ZO ČSOP ONYX dotaci Ministerstva životního 
prostředí z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce pro projekt „Rozvoj 
MA21 v MOb Poruba" ve výši 1 275 tis. Kč a dalších 225 tis. Kč pak byla spoluúčast městského obvodu 
Poruba. Finanční prostředky na spoluúčast městského obvodu Poruba byly poskytnuty z Fondu životního 
prostředí. Projekt byl realizován v období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2014. V loňském roce byly dokončeny 
všechny aktivity projektu a úspora oproti plánovanému rozpočtu vznikla při zadávání veřejných zakázek, 
zejména pak při dodávce dřevěných a herních prvků. 

Odbor péče o občany 

Odvětví činnosti 

ODPA 3111- Předškolní zařízeni 

Z toho: 
Nájemné MŠ 

Ostatní služby MŠ 

Projekt "Neimladší pomáhají ztepšovat ŽP" 

ODPA 3113 - Základní šlwfr 

Z toho: 
Nákup ostatních služeb, konzultační a 
poradenské služby 

Materiál (stavebnice pro družiny ZŠ) 

Nájemné, elektrická energie 
Plavecký výcvik - rezerva pro základní 
školy 

Věcné dary 

DDHM (vybavení tříd/z rezervy) 

ODPA 3119 - Ost-11tní škol.ftl'Í 

Z toho: 
Věcné dary 

Nájemné, pohoštění 

Nákup ostatních služeb 

Školení, vzdělávání 

ODPA 3311 - Dfrurlelnf Nmwst (divadelní 
přehlídky, předstal t?nÍ) 

Z toho: 
Materiál, občerstvení, věcné dary 

Nákup ostatních služeb, představení a OSA 

ODPA .U 19 - Kultura (kult umí 1lkce) 

Z toho: 
Nákup materiálu 

Nájemné, el. energie 

Ostatní služby 

Pohoštění 

OSA, duševní vlastnictví, věcné dary 

Schválený 
roz očet 

2400 

1 050 

1 350 

o 

I 282 

10 

o 
o 

1 262 

10 

o 

35 

10 

20 

5 

o 

50 

15 

35 

400 

20 

30 

300 

10 

40 

25 

Upravený 
roz očet 

3 327 

1 033 

1 357 

937 

691 

9 

99 

2 

o 
10 

571 

65 

4 

5 

10 

46 

39 

12 

27 

240 

5 

30 

171 

19 

15 

Skutečnost 

r. 2014 

3 310 

1 016 

1 357 

937 

671 

o 
99 

1 

o 
o 

571 

65 

4 

5 

10 

46 

39 

12 

27 

229 

5 

21 

171 

19 

13 

tis. Kč 

% skut./UR 

99,5 

98,4 

100,0 

100,0 

97,/ 

0,0 

100,0 

50,0 

X 

0,0 

100,0 

lfJO,IJ 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

95,4 

100,0 

70,0 

100,0 

100,0 

86,7 



ODPA 3326- Obnovu kultumic/1 
a ltisloric '·ch liodnol (o Jrava sou.rn.šÍ 200 240 240 100,0 

ODPA 3399 - Ostatní záležitosti kultury 
(::.polcčcmkť akce/ 400 I fJ30 987 95,8 

Z toho: 
Nákup materiálu 5 4 o 0,0 

Elektrická energie, nájemné 25 71 66 93,0 

Ostatní služby 320 301 278 92,4 

Pohoštění 10 10 8 80,0 
Ostatní nákupy - ochranný svaz autorský, 
duševní vlastnictví 20 20 18 90,0 

Věcné dary 20 20 14 70,0 

3 projektv/kryto částečně transferem SMO o 604 603 99,8 

ODPA 3412 - Sportm•11í wlízeuí ,. maje/ku 
obce (::.kalt'/>ark. svortm·ni lrhšti! ) 240 29J 289 98,0 

Z toho: 
Nákup materiálu 5 13 12 92,3 

NákupDDHM 10 113 108 95,6 

Nájemné, elektrická energie 5 37 37 100,0 

Ostatní služby 200 35 35 100,0 

Opravy a udržování 20 97 97 100,0 

ODPA 3419- Ostt1t11í tělovýchol'ná činnost 
(.\porwvni akce; 400 84J 843 .99,H 

Z toho: 
Nákup materiálu, nákup DDHM 10 6 6 100 o 
Elektrická energie, nájemné 50 230 229 99,6 

Věcné dary, dary obyvatelstvu 40 29 29 100,0 

Ostatní služby 260 227 227 100,0 

Pohoštění, ochranný svaz autorský 40 23 22 95,7 

Mezinárodní sportovní hry seniorů o 330 330 100,0 

ODPA 3429 - Ostatní zájmová čin11osl 
a rekre11ce (centra 1•0/ného ( wu. r>roiekrv) 40() 1687 1687 100,0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 341 341 100,0 

Nákup zboží 5 o o X 

Nákup materiálu, pohonné hmoty a maziva 60 106 106 100,0 

Služby telekomunikací 90 61 61 100,0 

Ostatní služby 130 174 174 100,0 

Opravy a udržování 50 910 910 100,0 

Pohoštění, věcné dary 15 10 10 100,0 

Volnočasový projekt o 85 85 100,0 

I OL>PA 6409 - Ostatní činnosti ji11de 1 50(1 715 o 0,() 

nezařazené rrezerl'Cl 110 fr:':ař'<kÍ' v\:cvikJ 
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I ODPA 6409- Ostatní L'(inno.vtijinde 
nezařazené (školskt.i rozpočtová rr1:en•aJ 

ODPA 3419-0.ftatní tělovýchovná činnost 
('ieníorol 1111 Jiúda - rezerva· 

ODPA 4359- Ostatní .\tužby v oblasti 
sociá/11/ péče 1klubi ~eniorů) 

Z toho: 
Materiál, knihy, DDHM 

Služby 

Opravy a udržování 

Pohoštění, dary 

Vstupenkv 

Energie (elektřina, voda, teplo, teplá voda) 

Služby telekomunikací 

ODPA 4341 -Sociální pomoc 11sobám 
v hmotné nouzi a m• ři„ ůsobfr ~m 

ODPA 4329 - Ol·tatní sociální pé<Ye a 
pomoc dětem a mládeži f.woálně prúvní 
vchrcma} 

Materiál, DDHM 

Energie (elektřina, voda, teplo, teplá voda) 

Pohonné hmoty 

Služby pošt 

Služby telekomunikací 

Školení 

Nákup ostatních služeb 

Opravy a udržování 

Cestovní náhrady 

Věcné dary 

Platby daní a poplatků 

Oddělení školství, kultury a volného času 

1. Plnění yýdajů oddílu 31 - Vzdělání 

ODPA 3111-Předškolní zařízení 

1600 

460 

100 

35 

40 

15 

35 

5 

69 

1 

o 

/8() 

8 

o 
o 
o 

39 

o 
22 

5 

85 

19 

2 

o ol X 

410 8 1,() 

150 217 86,8 

86 67 77,9 

16 16 100,0 

o o 0,0 

53 47 88,7 

19 19 100,0 

75 67 89,3 

1 1 100,0 

2 I 50,0 

I 190 I 062 89.2 

72 72 100,0 

205 194 94,6 

o o 0,0 

31 34 109,7 

89 78 87 6 

500 440 88,0 

134 112 83,6 

5 o 0,0 

133 126 94,7 

19 6 31,6 

2 o 0,0 

Náklad~ na provozování mateřský~h škol v objektech, jejichž vlastníkem není městský obvod Poruba (jedná 
se o MS na nám. B. Němcové, MS na ulici Dvorní, MS na ulici B. Martinů - pronajímatel RPG Byty, s.r.o a 
MŠ na Nezvalově nám. - pronajímatel Bytové družstvo Nezvalovo nám. 856-859) a dále služby, jež zajišťuje 
oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany mateřským školám. 
V roce 2014 obdržel odbor péče o občany z Fondu životního prostředí města Ostravy dotaci v celkové výši 
887 tis. Kč na realizaci projektu „Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace". 
Předmětem projektu byla revitalizace zahrad obou pracovišť MŠ Sokolovská 11 68. MOb Poruba se zavázal 
k dofinancování projektu částkou 249 tis. Kč. Na revitalizaci zahrad MŠ Sokolovská 1168 (ODPA 3111) bylo 
vynaloženo celkem 1.136 tis. Kč, z toho z rozpočtu kapitálových výdajů 199 tis. Kč. 
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ODP A 311 3-Základní školy 
Plavecký výcvik žáků základních škol, který je kryt z dotace poskytnuté statutárním městem Ostrava. 
V březnu 2014 byla odborem péče o občany realizována veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku školního 
nábytku do ZŠ L. Štúra 1085 v souvislosti s rozšířením vzdělávacího programu o waldorfskou větev. Hodnota 
veřejné zakázky, která byla hrazena z rozpočtové rezervy odboru péče o občany, představovala částku 571 tis. 
Kč. V září 2014 zadal odbor péče o občany objednávku na dodávku stavebnic do školních družin základních 
škol ve výši 99 tis. Kč. Z rozpočtové rezervy odboru péče o občany na rok 2014 byly z rozhodnutí vedení 
MOb Poruba hrazeny náklady na zajištění lyžařského výcviku žáků 7. postupného ročníku základních škol 
v celkové výši 538 tis. Kč. 

ODPA 3119-0statní školství 
Náklady na pořádání pravidelných pracovních setkání vedení městského obvodu Poruba s řediteli 
příspěvkových organizací. Z rozpočtu ODP A 3119 dále zajistil odbor péče o občany v roce 2014 kurz 
"Přípravy dietních pokrmů pro děti" pro vedoucí a kuchařky ŠJ ZŠ a MŠ v celkové výši 46 tis. Kč. 

z upraveného rozpočtu (dále jen rozpočtu) běžných výdajů oddílu 31 - vzdělání ve výši 4.083 tis. Kč bylo k 
31.12.2014 vyčerpáno 4.046 tis. Kč, tj . 99,09 %. 

2. Plnění yýdajů oddílu 33 - Kultura 

Čerpání oddílu 33 - Kultura představují náklady na pořádání kulturních a společenských akcí oddělením 
školství, kultury a volného času odboru péče o občany. Upravený rozpočet běžných výdajů oddílu 33 - Kultura 
ve výši 1.549 tis. Kč byl k 31.12.2014 čerpán částkou 1.495 tis. Kč, tj. na 96,51 %. 

ODPA 3311- Divadelní činnost slouží k úhradě nákladů na pořádání pravidelné každoroční divadelní 
přehlídky „Dospělí dětem" a divadelních představení pořádaných v CVČ, Vietnamská 1541 . 

z ODPA 3319-0statní záležitosti kultury jsou hrazeny kulturní akce. V roce 2014 proběhlo např. Velikonoční 
a vánoční setkání porubských seniorů, „Den Země", „Den s vojenskou historickou technikou" na Hlavní třídě, 
„Junior-Senior-Hendikepiáda" či „Folklór bez hranic - Ostrava 2014" . Odbor péče o občany dále 
spoluorganizoval akce „AVON pochod proti rakovině prsu" a "Zažít Ostravu jinak". Z této části rozpočtu je 
hrazen i provoz Galerie na schodech. Odbor péče o občany se v roce 2014 podílel na přípravě a organizaci 
„Karnevalu v ulicích" pořádaného Rádiem Čas v Ostravě-Porubě, který byl hrazen z ODPA 3399. Dále odbor 
péče o občany pořádal „Pouliční umělecký festival" (PUF!!!), „Porubské slavnosti babího léta", „Adventní 
koncerty" na Hlavní třídě, „Karneval pro nejmenší", mikulášskou nadílku a slavnostní setkání nejlepších žáků 
porubských základních a středních škol se starostou městského obvodu. Poslední tři jmenované akce se konaly 
v Centru volného času Vietnamská 1541. Na organizaci tří z výše uvedených akcí „Velikonoční setkání 
seniorů", „Pouliční umělecký festival„ a „Adventní koncerty" na Hlavní třídě obdržel odbor péče o občany 
účelovou dotaci SMO v oblasti kultury v celkové výši 180 tis. Kč. 

z ODPA 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 
byly hrazeny náklady na odstranění poškozené části (posprejování) a následné zrestaurování přední části 

uměleckého díla Pískovcová stěna na Hlavní třídě ve výši 11 O tis. Kč a dále náklady na zrestaurování sochy 
Horníka na ulici Dělnické ve výši 114 tis. Kč. 

3. Plnění yýdajů oddílu 34 - Těloyýchova a zájmová činnost 

Upravený rozpočet běžných výdajů oddílu 34 - tělovýchova a zájmová činnost ve výši 2.827 tis. Kč byl ke dni 
31.12.2014 čerpán ve výši 2.819 tis. Kč na 99,72 %. 
Na ODPA 3412-Sportovní zařízení v majetku obce byly účtovány výdaje spojené s provozováním skateparku 
nacházejícího se v areálu Biskupského gymnázia v Ostravě. 
ODP A 3419-0statní tělovýchovná činnost zahrnuje výdaje na pořádání akcí tělovýchovného charakteru, 
konkrétně v roce 2014 to byly „Kooperativa LifelnLine Tour 2014", „Škoda Bike maraton", cyklistický 
„Memoriál Jana Veselého", „Porubský čtvrtmaraton", charitativní hokejové exhibiční utkání na stadionu 
SAREZA, pravidelné večerní Inline Party a rovněž „Sportovní dny pro seniory", jej ichž vítězové se 
kvalifikovali na „Mezinárodní sportovní hry seniorů" pořádané v roce 2014 městským obvodem Poruba. Na 
organizaci „Mezinárodních sportovních her seniorů Ostrava 2014" obdržel městský obvod Poruba účelovou 
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dotaci SMO ve výši 300 tis. Kč. Celkové náklady na organizaci této akce potom představovaly částku 330 tis. 
Kč. 

Z ODPA 3429-0statní zájmová činnost a rekreace je hrazeno pořádání kulturních a společenských akcí 
v prostorách Center volného času Vietnamská 1541 a O. Jeremiáše 1985 a dále běžný provoz těchto center. 
Z rozpočtové rezervy odboru péče o občany pro rok 2014 (částka 936 t is. Kč) byla hrazena neinvestiční část 
rekonstrukce interiéru 1. a 2. NP Centra volného času O. Jeremiáše 1985, Ostrava-Poruba (kapitálové výdaje 
ve výši 11 O tis. Kč jsou komentovány v investiční části, celkové výdaje na rekonstrukci činily 1.046 tis. Kč). 

V roce 2014 uspořádal odbor péče o občany řadu sportovních turnajů pro návštěvníky center, ať už se jednalo 
o turnaje ve stolním tenise, stolním fotbale, šipkách, ruských kuželkách či minigolfu. Kiomě toho se 
v centrech volného času konají pravidelné tvůrčí dílny, přednášky, výstavy nebo zábavné programy pro děti. 
Městský obvod Poruba získal v roce 2014 dotaci statutárního města Ostravy v oblasti volného času ve výši 80 
tis. Kč na realizaci projektu „Hrajeme si, soutěžíme, hlavně když se nenudíme" spočívajícím ve vybavení 
center volného času a organizování akcí pro děti a mládež. 

Závěr 

Oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany požadovalo na rok 2014 pro svou činnost 
rozpočet běžných výdajů ve výši 4.880 tis. Kč. Dne 19. prosince 2013 přijalo Zastupitelstvo městského 
obvodu Poruba usnesení č. 540/ZMOb 1O14/21, kterým stanovilo pro oddíl vzdělání, kultury, tělovýchovy a 
zájmové činnosti závazné ukazatele rozpočtu ve výši 8.507 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta i 
dotace na povinný plavecký výcvik žáki1 základních škol ve výši 1.262 tis. Kč, dotace na lyžařský výcvik žáků 
sedmých tříd základních škol ve výši 1.500 tis. Kč a rozpočtová rezerva odboru péče o občany ve výši l .600 
tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními přijatými v průběhu roku 2014 byl upraven rozpočet běžných výdajů 
oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany na 8.872 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 8.7 13 
tis. Kč., tj. 98,21 %. 

Upravený rozpočet oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany na rok 2014 byl 
dostačující, veškeré finanční prostředky byly oddělením školství, kultury a volného času odboru péče o občany 
vynaloženy účelně a hospodárně. 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Z ODPA 4329 bylo čerpáno v roce 2014 z rozpočtu běžných výdajů pro sociálně právní ochranu dětí na 
úhradu lékařských potvrzení, dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, dále na nákup dárků pro děti 
umístněné v ústavním zařízení (při jejich návštěvě). Finanční prostředky byly čerpány k nákupu materiálu, na 
úhradu nákladů spojených s cestovními náhradami v rámci služebních cest, na pohonné hmoty u služebního 
vozidla Škoda Octavia, k financování telekomunikačních služeb - telefonní poplatky a poplatky za 
internetové služby, zajištění oprav služebního vozidla a oprav a údržby hmotného majetku (notebooků, 
telefonních přístrojů a dalšího příslušenství), které jsou nezbytné pro výkon sociálně právní ochrany dětí. 

Oddělení sociálních věcí 

Z ODPA 4341 jsou hrazeny výdaj e za pracovní cesty zaměstnanců za klienty, kteří jsou omezeni ve 
svéprávnosti a kterým Úřad městského obvodu Poruba vykonává funkci veřejného opatrovníka. Dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, k povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným 
způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o 
jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. 
Upravený rozpočet oddělení sociálních věcí odboru péče o občany na rok 2014 byl dostačující, veškeré 
finanční prostředky byly oddělením sociálních věcí odboru péče o občany vynaloženy účelně a hospodárně. 

Kluby seniorů 

Městský obvod Poruba je zřizovatelem a provozovatelem tří klubů pro seniory. Do klubů docházejí senioři, 
kteří jsou aktivními členy a senioři z řad veřejnosti. Pro rok 2014 byl schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč, 
upravený rozpočet ve výši 250 tis. Kč, čerpání rozpočtu bylo 86,8%. 
Z ODPA 4359 byly finanční prostředky v roce 2014 použity pro nákup vstupenek do Národního divadla 
moravskoslezského, k zajištění pohoštění při setkáních seniorů, která jsou zaměřena tématicky - např. 

přednášky, besedy, oslava MDŽ, dne matek, svátky velikonoční apod. Z prostředků rozpočtu jsou také 
financovány věcné dary a společenská setkání při oslavě životních jubileí pravidelných návštěvníků klubů pro 
seniory. 
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K zajištění provozu je nezbytný pravidelný nákup čistících prostředků, prostředků pro údržbu, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu, knih, tisku, úhrada telekomunikačních služeb a 
služeb spojených s chodem klubů, zajištění oprav zařízení. 
Tradicí se již stal každoroční j ednodenní zájezd pro seniory, kteří jsou pravidelnými návštěvníky klubů. 
Zájezd je organizován zaměstnanci odboru péče o občany. V roce 2014 senioři navštívili hrad Šternberk, kde 
absolvovali prohlídku hradu a jeho historického okolí. Dále jsme navštívili muzeum „Expozice času" a 
muzeum tvarůžek v Lošticích. 
V roce 20 14 jsme klub seniorů přestěhovali z ulice Porubská 551 do nových prostor na ulici U Oblouku 501/5, 
s čímž byly spojeny náklady na jeho dovybavení a následné uvedení do provozu. 

ODP A 3419-0statní tělovýchovná činnost 
Městský obvod Poruba se každoročně zapOJUJe do různých kulturně sportovních akcí, tradicí je 
seniorolympiáda, kterou v roce 2014 pořádal městský obvod Poruba. Finanční prostředky byly použity na 
úhradu nákladů spojených s pohoštěním seniorů . 

Odbor ekonomický 

Odvětví činnosti 

I ODPA 1014 -Zrltí.\tní veterinámí péče 
(6/W\"<ÍllÍ psů 1UZ I 02, l OJ I) 

ODPA 3613 - N ebytové ho.'ipodář.\fví I 
růtadprácev hudo,·ě., C'· VliÍČI r _0/31 

ODPA 3639 - Komunální služby 
(d,11i = 11ahl tí nem<Jl'itfrh 1•ěcí - m=t!mkr) 

ODPA 3900 - Ostamí služhy pro 
ob 'l'Oteb;tm rsáC:ky na 1SÍ e'<krementv) 

ODPA -'212 - Ochrana ohyvate/stl'a 
(rt!:erva dle krizového :;ákona é. 240 2000 
Sb.; 

I ODPA 6114 - Volh~· do Parlamentu ČR 
(ref1111dace -dovlaJek r. 2013) 

ODPA 6115 - Volby do zastupitelMe•· 
územních samo'i ráv11vclt celků 

ODPA 611 7 - Volhy do Evrop.\kélw 
arlame11tu 

OlJPA 6118 - Volba prezidenta republiky 
(re wulace - do /alek r. 20 I J 

ODPA 6171- Čin11os1 mMní sprá''Y 
(i ratkv µfeplatku mmu/\ch let) 
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I ODPA 6310- Ostat11íjina11ční v.vdaje 
rhankovni pop/atkv, úrokv z jisto/J JOO 100 86 86.0 

ODPA 6399- Ostatnijinanč11í operace 
(odvod DPHJ I JOO 1 JOO 765 58,8 

ODPA 6402 - Fi1101ll'(ní vypt1fádá11í 
I 710 1 minuť ch let (vratka red 11ancoi,á11í SMO) o 167/ 97.7 

I ODPA 6409- Ostat11í t.'(inno,ftijinde 
nezařt11.e11érro=poltová rezerva 11eúčdová1 3 006 JO 998 o fJ,O 

V r. 2014 pokračovalo vyplácení příspěvku na čipování psů porubským občanům, SMO přispělo ještě částkou 
100,- Kč na příspěvky (darovací smlouvy s datem do 31. 12. 2013) vyplacené do 11. 2. 2014. Další vyplácení 
příspěvku již bylo hrazeno plně z fondu životního prostředí MOb Poruba, a to maximálně 500,- Kč na jednoho 
psa. 
Byla hrazena daň z nabytí nemovitých věcí (pozemků) - 4 % ze sjednané tzn. z kupní ceny nemovitosti hradí 
převodce. 
Ekonomický odbor zpracovává podklady pro měsíční odvod daně z přidané hodnoty na účet statutárního města 
Ostravy, které je plátcem daně za jedno DIČ (SMO + všechny obvody). Dani z přidané hodnoty podléhají 
příjmy z ekonomické činnosti obvodu např. z věcných břemen, za dovoz stravy, náhrady za výkon oprávnění 
k cizím nemovitostem, za umístění zařízení, reklamní panely, parkovací domy, kopírování apod. Předmětem 
odvodu DPH je: 

- daň z ekonomické činnosti, 

- daň z přenesené daňové povinnosti (reverse charge), tj. odvod daně ze stavebních a montážních prací, 
které dodavatel fakturuje obvodu v rámci jeho ekonomické činnosti. Tato část daně nenavyšuje 
ODPA 6399-0statní finanční operace, ale zatíží výdaje za stavební popř. montážní práce. 

V rámci ODPA 6402-Finanční vypořádání minulých let byla statutárnímu městu Ostrava vrácena část 

finančních prostředků, kterými SMO předfinancovalo specifické projekty obvodu. Předfinancování bylo do 
rozpočtu SMO vráceno po přijetí plateb od poskytovatele dotace. Jednalo se o projekty: 

79 tis. Kč - sanace ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou, 
32 tis. Kč - revitalizace zeleně, 

733 tis. Kč - parking CZ-PL, 
827 tis. Kč - revitalizace významných krajinných prvků- parků. 

Povinná rezerva na krizové stavy dle krizového zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění, nebyla využita. 

Odbor ekonomický operativně zabezpečuje finanční zdroje pro plynulé hospodaření obvodu, navrhuje 
rozpočtová opatření, přesuny prostředků, zapojování fondů a příděly do nich, zajišťuje placení faktur a dalších 
výdajů, vyplývajících z běžné činnosti jednotlivých odborů úřadu. Koordinuje veškeré ekonomické činnosti 
obvodu. 
Základní okruhy činnosti odboru: účetnictví, rozpočet, platební styk s bankou, pokladna, ekonomika všech 
odvětví hospodaření obvodu, vedení agendy místních poplatků, správních poplatků, pokut, ostatních 
pohledávek. 

Odvětví činnosti 

I ODPA 2141- Vnitřní obchod 

Odbor technický a provozní 
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roz očet 
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I ODPA 3631 - Veřej11é o.n·ětlení 

ODPA 3639- Komunální .\lužby a územní 
rozi·o· 

ODPA 3745 - Péče o 11zhled obcí 
a ~·efeinou zeleň 

Z toho: 
Pitný režim 

Ochranné pracovní oomůckv 

Drobný dlouhodobý hmotný maietek 

Nákup materiálu 

Pohonné hmoty a maziva 

Nájemné 

Ostatní služby 

Ostatní služby - údržba zeleně v obvodu 

Opravy dětských zařízení, náhradní díly 

Opravy a udržování 

Cestovné - jízdenkv MHD 

Úhrady sankcí 

Revitalizace zeleně/částečně dotace SMO 

Revitalizace významných krajinných prvků 
- parků/dotace SMO 

ODPA 2212 - Silnice 

Ostatní služby 

Zimní čištění místních komunikací 

Letní čištění místních komunikací 

Nájemné 

Konzultační služby 

Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady 

Operativní návrhy dopravy 

Opravy místních komunikací 

Opravy a udržování - dopravní značení 
Opravy, udržování a čištění dešťových 
vpustí 

ODPA 2219 - Ostatní záležito.liili p(}:.emních 
komunikací (chudníkr. parkol'i.~fé, odstavné 
ploch)', crklistické .~tf!=fcv ... ) 

Zimní údržba chodníků 

Letní čištění 

Ostatní služby 

Drobný dlouhodobý hmotný maietek 

Opravy a udržování 

Udržitelnost projektů, přeshraniční 
spolupráce, parkovací dům 
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I ODPA 2221-Provoz veřejné .'filničnl 
dopral'J' (=astávkv Ml/D) 

ODPA 2322 -Prel'e11ce z11ečifťo,•áflí votl • 

ODPA 2333 - Uprary drobn:íJclt vod11ích 
to"ů 

I OD.PA 3613 - Nehl._tové lwspydář~·tvl 

ODPA 3722-Shěr a Sl'OZ kom1111álních 
odoadů 

Z toho: 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
Ostatní služby - svoz odložených věcí a 
vývoz odpadkových košů 

Opravy a udržování, nákup materiálu 

Likvidace nepovolených skládek/ kryto FŽP 

ODPA 3713 - Sběr a ~;voz odpadu 
(psí exkremc!11ty - kr}.110 1-ZPj 

Z toho: 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

Ostatní služby - svoz a vývoz košů 

Opravy a udržování 

ODPA 3731- DeAolllami11ace půd (.\a1wce 
Pkolo ické zátěže arrál Nad PonthkouJ 

ODPA 6171- Činno.ft míst11ís11rál'V 

Z toho: 
DDHM a materiálové výdaje 

Konzultační služby 

Nákup služeb 

Opravy a udržování 

I ODPA 4333 - Domm1: pro matky .f dětmi 

ODPA 3111- Pře~l.,o/11í zttřízení 

Z toho: 
DDHM a materiálové výdaje 

Nákup služeb 

Sankce 

Opravy a udržování 

ODPA 3/J3-Zákludní školv 

Z toho: 
DDHM a materiálové výdaje 

Nákup služeb 
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Opravy a udržování 
Zpráva o udržitelnosti projektu - počítačové 
učebny, žádost o dotaci - ozdravné pobyty 
dětí 

ODPA 3412 -Sportovní zaří:.ení" majetku 
oba 
Z toho: 
Služby kamerového systému 

Opravy a udržování 
Oplocení hřiště ve dvoře Alšova x Hlavní 
třída 

ODPA 3429- 0 Jtatní zájmová čin11ost 
(centra volného časw 

Z toho: 
DDHM a materiálové výdaje 

Nákup služeb 

Opravy a udržování 

()DPA .5311- Be;.pečno.w a veřcjn:V 
ořádd 

ODP.4. 3326 - Obnova kultumích 
a hi.tttorick ích hodnot (re -'ase kct~m-) 

R ealizace investic, dopravy a komunálních služeb 

ODPA 2212-Silnice 

2 900 

4 

1 750 

1 750 

o 

o 

100 

o 
30 

70 

(J 

o 

3 419 3 305 96,7 

94 94 100,0 

1 .576 798 506 

1 448 670 46,3 

20 20 100,0 

108 108 100,0 

100 77 77,0 

7 5 71,4 

29 24 82,8 

64 48 75 o 
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.579 5.55 9.5.9 

Zimní údržba komunikací III. třídy, čištění a opravy u ličních vpustí, běžná údržba komunikací, udržování 
dopravního značení. 

ODP A 2219-0statní záležitosti pozemních komunikací 
Zimní údržba a letní čištění chodníků, běžná údržba chodníků, parkovišť. 

ODPA 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 
Určeno k údržbě a obnově čekáren autobusových zastávek MHD. V roce 2014 nečerpáno. 

ODP A 2322- Prevence znečišťování vody 
V roce 2014 nečerpáno. 

ODPA 3613- Nebytové hospodářství 
Elektřina pro provoz věžních hodin Oblouk, údržba těchto hodin, pronájem prostor RPG č. p. 581 za umístění 
kamery, oprava střešních světlíků nebytového prostoru L. Podéště 1970, vyčištění střechy a střešních svodů 
tamtéž. 

ODPA 2333-Úpravy drobných vodních toků 
Monitoring a vyčištění přítokového potrubí rybníka. 

ODPA 3111-Předškolní zařízení 
Stavební údržba menšího rozsahu předškolních zařízení, materiál. 
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ODPA 3113- Základní školy 
Stavební údržba menšího rozsahu školních zařízení - oprava vstupního schodiště a výměna oken pavilonu „E" 
ZŠ Komenského, oprava sociálního zařízení pavilónu „A" ZŠ I. Sekaniny, výměna umělého trávníku hřiště ZŠ 
J. Šoupala. 

ODPA 3412-Sportovní zařízení v majetku obce 
Kamerový dozor, úprava oplocení hřiště Alšova, oprava kabeláže kamer Lvovská. 

ODPA 3429-0statní zájmová činnost 
Drobná údržba objektů center volného času (ul. Vietnamská, O. Jeremiáše). 

ODPA 3639- Komunální služby a územní rozvoj 
Užívání parkoviště na pozemku parc. č. I 066 k. ú. Třebovice ve Slezsku pro ukládání autovraků za rok 2014. 
Stavební práce neinvestičního charakteru při stavebních úpravách objektu Dělnická 6054. 

ODP A 4333- Domovy pro matky s dětmi 
Údržba objektu Dělnická 386, v roce 2014 nečerpáno. 

ODPA 6171-Činnost místní správy 
Provoz, opravy a údržba objektů správních budov ÚMOb Poruba. 

Údržba zeleně a veřejných prostranství 

ODPA 2141 - Vnitřní obchod 
Provoz a údržba tržních míst. Oprava prodejních stolů - plachty, opravy budovy na tržišti Nezvalovo náměstí, 
svoz odpadů, tržní místo u Duhy - přistavení mobilních toalet. 

ODP A 3631 - Veřejné osvětlení 
Doplnění, montáž a demontáž vánočního osvětlení - plnění v závěru roku; nákup LED žárovek pro vánoční 
prvky, revize elektrických přípojek a vánočních ozdob. 

ODPA 3722- Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odpadkové koše na komunální odpad, jejich svoz, údržba a opravy, likvidace nepovolených skládek. 

ODPA 3723 - Sběr a svoz odpadu 
Schránky na sáčky pro psí exkrementy, jejich svoz, údržba a opravy. 

ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Kosení trávy, ořezy a kácení dřevin, údržba a doplňování městského mobiliáře, dětských zařízení, deratizace, 
písek, výsadby, rekonstrukce trvalkových záhonů (Hlavní třída), úprava veřejného prostranství. 

ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Revitalizace významných krajinných prvků/dotace SMO-výsadby VKP Sad Družby, Zámecký park, nám. V. 
Nováka, nám. J. Nerudy, Havlíčkovo náměstí- následná péče. 

ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě, meziuliční zeleň - Liptaňské nám„ Urxova, Alšova, Čs. Exilu, M. 
Kopeckého - následná péče. 
Výroba a instalace pamětních desek. 

ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Nákup materiálu, nářadí a ochranných pomůcek pro zaměstnance pracovních čet ÚMOb Poruba. 

Příprava projektů, rozvoj, fondy a veřejné zakázky 

ODPA 2219-0statní záležitosti pozemních komunikací 
Vypracování zprávy o udržitelnosti k dotačně podpořenému projektu cyklostezky a přeshraniční spolupráci 
Parking CZ-PL, oprava dvoupodlažního parkoviště. 
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ODP A 3113 - Základní školy 
Vypracování zprávy o udržitelnosti k datačně podpořenému projektu (počítačové učebny), vypracování PD 
pro opravu sociálního zařízení ZŠ, zpracování žádostí o dotaci na ozdravné pobyty dětí. 

ODPA 3326 - Místní kulturní, národní a historické povědomí 
Repase poškozených dílů kašny. 

ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 
Výměna sítí hřiště u ZŠ. 

ODPA 3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody 
Sanace ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou 

ODPA 3745 - Revitalizace VKP - parků -konzultační služby 

ODPA 6171 - Činnost místní správy 
Uveřejňování v Obchodním věstníku - veřejné zakázky, vypracování pasportu a statického posouzení budovy 
„B" ÚMOb Poruba. 

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 

Odvětví hospodaření 

3612-B1:1m•é /w.~podář.~tví 

Platy zaměstnanců 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na zdravotní pojištění 

3745-Péče o t'Zhled obcí a veřei11ou zeleň 
Platy zaměstnanců 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na zdravotní p()jištění 
Ostatní náhrady zaměstnancům 
Náhrady mezd v době nemoci 

4329-Sociiíluě právnl ochram1 tlětí 
Platy zaměstnanců 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na zdravotní pojištění 
Ostatní náhrady zaměstnancům 
Náhrady mezd v době nemoci 

4359-0statní .<1lužhv '' ohla.~ti sociální oét~e 
Ostatní osobní yýdaie 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Poi istné na zdravotní pojištění 
Náhrady mezd v době nemoci 

5212-0c/1rana ohJ<Vatelstm 
Ostatní osobní yýdaie 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na zdravotní pojištění 

Schválený 
roz očet 

3145 
2 421 

606 
218 

.5 087 
3 735 

934 
338 

o 
80 

(I 

o 
o 
o 
o 
o 

23.5 
175 
44 
16 
o 

72 
53 
14 
5 
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Upravený 
ro očet 

3 919 
2 924 

731 
264 

7 395 
5 353 
1 339 

483 
40 

180 

10 .186 
7 503 
1 878 

677 
78 
50 

236 
175 
44 
16 

1 

73 
54 
14 
5 

Skutečnost 

r. 2014 

3 722 
2 777 

695 
250 

6 996 
5 099 
1 296 

467 
39 
95 

J(J 059 
7 408 
1 856 

668 
78 
49 

196 
170 

18 
7 
1 

71 
53 
13 
5 

tis. Kč 

% skut./UR 

95.0 
95,0 
95,1 
94,7 

94.6 
95,3 
96,8 
96,7 
97,5 
52,8 

98,8 
98,7 
98,8 
98,7 

100,0 
98,0 

83_.I 
97,l 
40,9 
43,8 

100,0 

9 7,3 
98,1 
92,9 

100,0 



Odvětví hospodaření 

61J2-Zastupitelstva obd 
Ostatní platy (refundace zastupitelů) 
Ostatní osobní výdaje 
Odměny členů zastupitelstev 
Odměny při ukončení funkčního období 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na zdravotní pojištění 
Ostatní pojistné (refundace) 
Ostatní náhrady členů zastupitelstva 
Náhrady mezd v době nemoci 

6115-Volbr do za~·tupitel.~·tev USC 
Platy zaměstnanců 
Ostatní osobní výdaje 
Pojistné na sociální zabezoečení 
Pojistné na zdravotní pojištění 

6117-V()/br do E11rop.,Uho parlamentu 
Platy zaměstnanců 
Ostatní osobní výdaje 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na zdravotní pojištění 

6171-Činnost místní správr 
Platy zaměstnanců 
Ostatní osobní výdaje 
Pojistné na sociální zabezpečení 
Pojistné na zdravotní pojištění 
Pojistné na úrazové pojištění 
Ostatní náhrady zaměstnancům 
Náhrady mezd v době nemoci 

I Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem I 

Schválený 
roz očet 

10234 
200 

10 
6 874 
1 034 
1 270 

712 
24 

110 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

76310 
54 680 

1 658 
14 000 
5 040 

262 
70 

600 

95183 

233 7351 

Upravený 
rozpočet 

1044H 
200 

70 
6 974 
1 086 
1 270 

712 
24 

110 
2 

1600 
200 

1 200 
150 
50 

1650 
200 

1270 
150 

30 

70515 
50 743 

1 112 
13 061 
4 703 

302 
194 
400 

106 022 

305 8991 

Skutečnost 

r. 2014 

JO 019 
150 
61 

6 886 
1 085 
1 088 

638 
25 
84 

2 

4 595 
460 

3 442 
509 
184 

245J 
273 

1 903 
206 

73 

67 395 
48 626 

821 
12 720 
4 578 

286 
138 
226 

105 508 

263 21s I 

tis. Kč 
% skut.fUR 

95,9 
75,0 
87,1 
98,7 
99,9 
85,7 
89,6 

104,2 
76,4 

100,0 

287,2 
230,0 
286,8 
339,3 
368,0 

148,8 
136,5 
149,8 
137,3 
243,3 

95.6 
95,8 
73,8 
97,4 
97,3 
94,7 
71,1 
56,5 

99,5 

86,1 I 
Výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem roku 2014. 
Do mzdových výdajů roku 2014 se promítly výplaty za prosinec 2013 až listopad 2014, a to dle výplatního 
termínu . 
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 7 402 tis. Kč nepokryl 
výdaje na platy a povinné pojistné v plné výši. Z vlastních zdrojů obvodu bylo uhrazeno 2 657 tis. Kč. Dokrytí 
výdajů na platy a povinné pojistné ve výši 2 579 tis. Kč bylo nárokováno v rámci finančního vypořádání roku 
2014, 78 tis. Kč bylo předmětem pojistného plnění (náhrada za pracovní úraz). 
Platy a povinné odvody pracovních čet veřejně prospěšných prací (ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň) byly téměř z 55 % kryty transferem ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na aktivní 
politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které vyplácejí úřady 
práce. Z celkového objemu 6 996 tis. Kč bylo z vyššího rozpočtu financováno 3 838 tis. Kč. 
Záloha na volby byla zcela nedostačující, dokrytí ze státního rozpočtu ve výši 4 791 tis. Kč je předmětem 
finančního vypořádání za rok 2014. 
Platy a odvody zaměstnanců místní správy byly čerpány na 95,6 %. 
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5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření 
(ODPA- oddíl a paragraf rozpočtové skladby) 

tis. Kč 

Odvětví činnosti Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost/ 
rozpočet rozoočet r. 2014 UR(%) 

1O14-Zvláštní veterinární péče 400 446 416 93,3 
2141 -Vnitřní obchod 120 925 535 57,8 
2212-Silnice 16 000 30 113 22 480 74,7 
2219-0statní záležitosti pozemních komunikací 13 830 18 831 16 305 86,6 
2221-Provoz veřejné silniční dopravy 500 500 o 0,0 
2322-Prevence znečišťování vody 200 174 o 0,0 
2333-Upravy drobných vodních toků o 26 25 96,2 
3111 -Předškolní zařízení 3 900 4 769 3 616 75,8 
3113-Základní školy 4 286 5 529 5 255 95,0 
3119-0statní školství 145 175 127 72,6 
3311-Divadelní činnost 50 39 39 100,0 
3319-Záležitosti kultury (kulturní akce, kronika) 410 250 231 92,4 
3326-0bnova kulturních a historických hodnot 200 819 795 97,1 
3341-Rozhlas a televize 200 247 247 100,0 
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků 700 653 611 93,6 
3399-0st. záležitosti kultury (SPOZ, společenské akce) 500 1 130 1 075 95,1 
3412-Sport. zařízení v majetku obce (skatepark, hřiště) 1 990 I 871 1 088 58,2 
3419-0statní tělovýchovná činnost (sportovní akce) 920 1 315 853 64,9 
3429-Zájmová činnost a rekreace (centra volného času) 1 140 2 562 2 463 96,1 
3612-Bytové hospodářství 40 145 49 915 42 777 85,7 
3613-Nebytové hospodářství 2 570 2 932 921 31,4 
3631-Veřejné osvětlení 450 450 450 100,0 
3632-Pohřebnictví 350 350 298 85,1 
3639-Komunální služby a územní rozvoj 310 677 471 69,6 
3722-Sběr a svoz komunálních odpadt'.1 2 100 1 992 1 490 74,8 
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů 450 450 109 24,2 
3732-Dekontaminace půd a čištění spodní vody o 432 102 23,6 
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 155 38 247 36 629 95,8 
3792-Ekologická výchova a osvěta o 716 665 92,9 
3900-0statní činnosti související se službami pro o 714 690 96,6 
obyvatelstvo 
4329-0statní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 180 11 376 11 122 97,8 
4333-Domovy pro matky s dětmi 70 70 o 0,0 
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi o 2 1 50,0 
a občanům sociálně nepřizpůsobivým 
4359-0statní služby v oblasti sociální (kluby seniorů) 505 556 422 75,9 
5212-Civilní ochrana obyvatelstva 602 603 88 14,6 
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek o 14 14 100,0 
5519-Požární ochrana 60 60 56 93,3 
6112-Zastupitelstva obcí 10 834 11 048 10 417 94,3 
6114-Volby do Parlamentu CR o o 2 X 

6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných o 2 004 5 619 280,4 
celků 

6117-Volby do Evropského parlamentu o 2 000 3 176 158,8 
6118-Volba prezidenta republiky o o 1 X 

61 71-Činnost místní správy 97 807 94 944 87 981 92,7 
631 O-Obecné výdaje z finančních operací 100 100 86 86,0 
6320-Pojištění funkčně nespecifikované 1 150 1 150 1 091 94,9 
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tis. Kč 

Odvětví činnosti Schválený Upravený Skutečnost SkutečnosU 
rozpočet rozpočet r. 2014 UR(%) 

6399-0statní finanční operace 1 300 1 300 765 58,8 
6402-Finanční vypořádání minulých let o 1 710 1 671 97,7 
6409-N especifikované rezervy 6 106 11 713 o 0,0 

Neinvestiční výdaje úhrnem 
(bez neinYestičních příspěvků zřízeným příspě kovým 233 735 305 899 263 275 86,1 

organizacím a veřejné finanční podpory) 

6. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a veřejná finanční 
podpora 

SMO-městský obvod Poruba je zřizovatelem 24 příspěvkových organizací - 10 mateřských škol, 12 základ
ních škol, Kulturního centra Poruba a Centra sociálních služeb Poruba. Příspěvkové organizace hospodaří 
v průběhu rozpočtového roku s provozním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. 
Dalším zdrojem financování příspěvkových organizací v oblasti školství a vzdělávání jsou prostředky ze 
státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (prostředky na platy, na ostatní osobní náklady, na povinné 
odvody sociálního a zdravotního pojištění). V roce 2014 byly rovněž poskytnuty účelové prostředky 

z rozvojových programů na zvýšení platů pedagogických i ostatních pracovníků regionálního školství, na 
podporu výuky vzdělávacího oboru „další cizí jazyk" apod. Dotace přerozděluje a školským zařízením přímo 
zasílá Moravskoslezský kraj. Konečná výše prostředků ze státního rozpočtu v souladu se školských zákonem 
činila 302 909 tis. Kč. 
Dle § 28 odst. 12 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Regionální 
rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu. Jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu 
kraje. Rozpočet městského obvodu zprostředkovává příjem tzv. průtokových dotací pro zřízené příspěvkové 
organizace - z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu nebo z Evropské unie. Všechny dotace 
jsou neprodleně poukazovány konečným uživatelům - příspěvkovým organizacím a vyúčtovávány ve 
finančním vypořádání roku nebo dle zásad a pravidel specifického projektu. 
V rámci veřejné finanční podpory poskytuje městský obvod Poruba cizím subjektům transfery a granty 
v kompetenci komise pro kulturu, sport a volný čas, komise sociální, komise životního prostředí a ostatní 
dotace a dary dle přidělených limitů finančních prostředků. 

tis. Kč 

Subjekt Schválený Rozpočt. Upravený Skutečnost % plnění 
rozpočet úpravy rozpočet r. 2014 skut./UR 

Neinvestiční příspěvkv z rozpočtu zřizovatele 
Příspěvkové or2anizace, zřízené SMO-MOb Poruba 
Kulturní centrum Poruba, M. Kopecké/to 4100 4100 4100 100,0 
Centrum sociálních služeb, I. Sekaninv 
z rozvočtu zřizovatele (1Joložka 5331) 

v tom: 435J-Pečovatelská služba JO 336 JO 336 JO 336 JOO.O 
4356-Centrum denních služeb 589 589 589 100,0 
43741J-Domov pro matky s dětmi 970 970 970 JOO.O 
437412-Azylový dům (azyl. zařízení) 1 855 1 855 1855 JOO.O 

zjiného veřejného rozpočtu (položka 5336) 

v tom: 435J-Pečovatelská služba o 651 651 65J 100,0 

4356-Centrum denních služeb o 33 33 33 100,0 
437411-Domov pro matky s dětmi o 361 361 361 100,0 
437412-Azylový dům (azyl. zařízení) o 284 284 284 100,0 
4399-0statní záležitosti soc. věcí 
projekt „ Vzděláváním ke kvalitě" o 411 411 4JO 99,8 

Centrum sociálníclt služeb celkem 13 750 1740 15 490 15 489 100,0 
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tis. Kč 

Subjekt Schválený Rozpočt. Upravený Skutečnost % plnění 

rozpočet úpravy rozpočet r. 2014 skut./UR 

ODP A 3111-Předškolní zařízení 
301-MŠ Čs. exilu 670 1 190 26 1 216 1 216 100,0 
305-MŠ Dvorní 763 1 740 12 1 752 1 752 100,0 
*Projekt „Mateřinky na stážích - výměna 

zkušeností mezi učitelkami MŠ" o 1 556 1 556 1 555 99,9 
308-MŠ Dětská 920 1 200 18 1 218 1 218 100,0 
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856 2 240 114 2 354 2 354 100,0 
312-MŠ Čtyřlístek 1 750 29 1 779 1 779 100,0 

314-MŠ Sokolovská 1168 1 700 92 1 792 1 782 99,4 
316-MŠ Ukrajinská 1530-1 1 100 99 1 199 1 199 100,0 
322-MŠ J. Šoupala 1611 1 950 118 2 068 2 068 100,0 
329-MŠ O. Synka 1834 2 000 3 2 003 2 003 100,0 
335-MŠ Makovského 4429 1 350 145 1 495 1 495 100,0 
* Projekt „Komplexní rozvoj ko~petencí 

pedagogických pracovníků MS v polytech- o 1 232 1232 1 232 100,0 
nických disciplínách" 

ODP A 3113-Základní školy 
352-ZŠ Komenského 668 3 100 236 3 336 3 335 100,0 

353-ZŠ Porubská 832 2 950 779 3 729 3 729 100,0 
354-ZŠ gen. Zdeňka Škarvady 2 850 342 3 192 3 192 100,0 
355-ZŠ Dětská 915 2 600 199 2 799 2 798 100,0 
358-ZŠ L. Štúra 1085 2 350 193 2 543 2 543 100,0 

361-ZŠ K. Pokorného 1382 3 050 166 3 216 3 216 100,0 
362-ZŠ Bulharská 1532 2 300 254 2 554 2 554 100,0 
*Projekt "Cesta objevů" o 387 387 387 100,0 
363-ZŠ Ukrajinská 1533 2 400 123 2 523 2 523 100,0 
*OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost o 492 492 491 99,8 
* Projekt „My to společně zvládneme"/ 

dotace z Moravskoslezského kraje o 1 654 1 654 1 916 115,8 
* Projekt "My to společně zvládneme"/ 
předfinancování z rozpočtu zřizovatele o 330 330 330 100,0 

365-ZŠ J. Šoupala 1609 2 550 97 2 647 2 647 100,0 
369-ZŠ I. Sekaniny 1804 3 400 339 3 739 3 737 99,9 
371-ZŠ A. Hrdličky 1638 2 900 339 3 239 3 239 100,0 

372-ZŠ J. Valčíka 4411 2 850 204 3 054 3 055 100,0 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO celkem 67 370 11 318 78 688 78 934 100,3 

Veřejná finanční podpora - cizí subiektv 
Technický dvůr Ostrava-Svinov 500 500 500 100,0 
Středisko pracovní rehabilitace 160 160 160 100,0 
Komise pro kulturu, sport a volný čas 400 400 379 94,8 

Sociální komise 250 250 247 98,8 
Veřejná finanční podpora - ostatní 250 200 450 360 80,0 

SKSB Ostrava 100 100 100 100,0 
Tělovýchovná jednota VD Start 100 100 100 100,0 
Hokejový klub RT TORAX Poruba 100 100 100 100,0 
Tělocvičnájednota Sokol Poruba 100 100 100 100,0 
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tis. Kč 

Subjekt Schválený Rozpočt. Upravený Skutečnost % plnění 
rozpočet úpravy rozpočet r. 2014 skut./UR 

Atletika Poruba 100 100 100 100,0 
Nadace na pomoc zvířatům/FŽP 100 100 100 100,0 
Luděk Kubáň - tenisová škola 100 100 100 100,0 
Tělovýchovná jednota VOKD 100 100 100 100,0 
Wichterlovo gymnázium 50 50 50 100,0 

Fotbal Poruba 50 50 50 100,0 
DHC Sokol Poruba - mezinárodní turnaj 50 50 50 100,0 
Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec 50 50 50 100,0 
TJ Liga stovkařů Ostrava 30 30 30 100,0 
ZŠ a Mš pro sluchově postižené, 
Spartakovců 150 150 150 100,0 
Program podpory aktivit v obl~sti 
ochrany životního prostředí/FZP 

MŠ Čtyřlístek o 62 62 62 100,0 
ZO ČSOP Onyx o 55 55 55 100,0 
Středisko volného času Korunka o 30 30 30 100,0 

MŠ O. Synka 1834 o 25 25 18 72,0 

MŠ Čs. exilu 670 o 30 30 30 100,0 

MŠ Dětská 920 o 5 5 3 60,0 

MŠ Dvorní 763 o 50 50 30 60,0 

Veřejná finanční podpora celkem 2 740 457 3 197 3 054 95,5 
Neinvestiční příspěvky a veřejná finanční 
podpora celkem 70110 11775 81885 81988 100,1 

7. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

tis. Kč 

Subjekt Schválený Rozpočt. Upravený Skutečnost % plnění 
rozpočet úpravy rozpočet r. 2014 skut./UR 

Investiční tramferv z rozpočtu zřizovatele 
Příspěvkové ore;anizace, zřízené MOb Poruba 
362-ZŠ Bulharská/projekt „Cesta objevů" o 199 199 199 100,0 
363-ZS Ukrajinská/plynový kotel 
(nevyužitá část transferu vrácena zpět zřizovateli) o 500 500 313 62,6 
358-ZS L. Štúra/rekonstrukce sociálních 
zařízení (rozšíření - waldorfská škola) o 300 300 300 100,0 
371-ZŠ A. Hrdličky/velkokapacitní robot 
a konvektomat o 523 523 523 100,0 
372-ZŠ J. Valčíka/elektrický kotel o 112 112 112 100,0 
Investiční transfery zřízeným PO celkem o 1634 1634 1447 88,6 
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8. Hospodaření s prostředky peněžních fondů SMO-MOb Poruba 

tis. Kč 
Učetní zůstatek Tvorba Čerpání Učetní zůstatek 

Peněžní fond fondu fondu fondu fondu 
1. 1. 2014 r. 2014 r. 2014 31. 12. 2014 

finanční 

fond životního vypořádánír.2014 použití (statut) 
prostředí 5 853 2 188 1443 6 605 

bankovní úroky 
7 

příděl z rozpočtu 
platů v r. 2014 použití (statut) 

sociální fond 1 186 2 920 2 971 1137 
bankovní úroky 

2 
Celkem fondy 7 039 5 117 4 414 7742 

Fond životního prostředí 

Je účelovým peněžním fondem městského obvodu. Slouží k financování výdajů v oblasti životního prostředí 
dle statutu fondu. Zdrojem fondu byl výnos místního poplatku ze psů za rok 2014, proúčtovaný v rámci 
finančního vypořádání r. 2014. Prostředky fondu byly použity na sběr a svoz psích exkrementů, nákup nových 
a opravy poškozených košů na psí exkrementy, na likvidaci nepovolené skládky v obvodu. 
Z fondu životního prostředí byla poskytnuta veřejná finanční podpora v rámci programu Podpory aktivit 
v oblasti ochrany životního prostředí - MŠ Čtyřlístek, MŠ O. Synka, MŠ Čs . exilu, MŠ Dětská, MŠ Dvorní, 
Středisku volného času Korunka, ZO ČSOP Onyx, Nadaci na pomoc zvířatům (celkem 328 tis. Kč). Z fondu 
životního prostředí bylo spolufinancováno čipování psů (maximálně 500,- Kč/psa), celkový výdaj z FŽP 
v roce 2014 na čipování činil 370 tis. Kč. 

Sociální fond 

Z fondu jsou financovány sociální a kulturní potřeby zaměstnanců dle Pravidel pro tvorbu a čerpání prostředků 
sociálního fondu ÚMOb Poruba č. 13/2008. Jedná se o příspěvky na odívání, na penzijní nebo životní 
pojištění, na kulturu, na dovolenou, dárcovství krve, jubilea, stravné zaměstnanců. 
Zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu Poruba ve výši 4,5 % ročního objemu 
rozpočtovaných platů zaměstnanců a bankovní úroky. 
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9. Příjmy z prodeje bytového fondu SMO-městského obvodu Poruba a jejich 
použití k 31. 12 .2014 

- přehled příjmů a výdajů 
- disponibilní zůstatek k použití do dalších let 

tis . Kč 

Příimv Vvdaje 

Příjmy z prode.je bytového fondu - r. 2012 244 387 

Pří.jmy z prodeje bytového fondu - r. 2013 133 745 

Příjmy z prodeje bytového fondu - r. 2014 17 303 

Celkové příjmy z prodeje bytového fondu v letech 2012 - 2014 395 435 
Použití v r. 2012 
- financování 
Splátka přechodné finanční výpomoci do rozpočtu SMO 48 485 

Použití v r. 2013 - kapitálové výdaje 

Rekonstrukce zpevněných ploch na MK Dvorní + veřejné osvětlení 2 718 

Projektové dokumentace staveb: 

PD - Parkoviště pro ÚMOb Poruba - doplatek 10 

PD - Dvorní trakt ul. Kopeckého 12 

PD - Souvislá údržba místní komunikace ul. Rekreační 114 

PD - Komunikace IZS ul. Kopeckého a Čs. exilu 586 

PD - Chodník ul. Badatelů 91 

PD - Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala 24 

Studie - Sportovní zařízení u ZŠ J. Valčíka 155 

Studie - Sportovně-zábavní park (K. Šmidkeho, O. Synka, I. Sekaniny) 119 
Studie - Rozšíření hřbitova v Ostravě-Svinově 87 

PD - Dispoziční řešení budovy ul. Dělnická 6054 119 
PD - Úprava dvorní části ul. Lvovská 36 

PD - Úprava dvorní části ul. Nálepkova 36 
PD - Chodníky v parku za Mephacentrem - ul. Španielova 38 

PD - Úprava dvorní části ul. Větrná 36 

PD - Chodníky ul. Charkovská 28 

PD - Úprava dvorní části ul. Maďarská 36 
PD - Chodníky a úprava komunikace Bajkalská 53 

PD - Chodníky podél ul. M. Krásové 59 

PD - Chodníky a oprava vozovky ul. I. Sekaniny 40 

PD - Řešení parkování u Domu kultury Poklad 85 

Studie - Oplocení u ZŠ Porubská 36 

Studie - Umístění haly pro florbal 36 

PD - Rekonstrukce komunikace Maďarská 34 

PD - Rekonstrukce chodníků ul. Porubská směrem ke Skautské 36 
PD - Rekonstrukce chodníků ul. Sokolovská směrem k Martinovské 35 

PD - Úpravy dvorní části Nábřeží SPB na parc. č. 339 83 
PD - Úpravy dvorní části Nábřeží SPB na parc. č. 361 84 

PD - Kolumbárium hřbitov Svinov 42 
PD - rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 329 

PD - rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny 441 
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tis. Kč 

Příimv V vdaje 

Projektové dokumentace staveb ostatní 668 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ L. Štúra 9 681 

Doteplení podlahy půdy budovy Gen. Sochora včetně pochozí lávky 75 

Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala 466 

Odvodnění ZŠ Ukrajinská - drenáž, okapový systém, chodník 2 420 

Výměna parketové podlahy v tělocvičně ZŠ Ukrajinská 1447 

Chodník ul. Badatelů 1 905 

Připojení odběrného el. zařízení na Hlavní tř. k distribuční soustavě 61 

Rekonstrukce nebytového prostoru Hlavní třída 583/105 195 

Zateplení podlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Porubská 832 121 

Parkoviště ul. Kosmická 706 

Parkoviště ul. Jasmínová 994 

Komunikace ul. Maďarská 2 309 
Parkoviště - úpr. zeleně na parkovišti mezi ul. Polskou a Francouzskou 422 

Chodníky a komunikace ul. Bajkalská 908 
Chodník v lokalitě ul. Porubská směrem k ul. Skautské 1 580 

Chodník v lokalitě ul. Sokolovská směrem k ul. Martinovské 1 592 

Chodníky Mephacentrum 3 075 

Chodníky M. Krásové 
Stavební úpravy v ZŠ I. Sekaniny (o. s. Krteček) včetně projektové 

2 282 

dokumentace 198 
Odborné posouzení průjezdu v bytovém domě Nábřeží SPB 454/24 
(Bytové družstvo Diplomat) 12 

Klimatizace, zateplení stropu - 4. NP budovy „D" ÚMOb Poruba 603 

Odbor péče o občany 
Skatepark v areálu Biskupského gymnázia - projektová dokumentace, 
realizace 2 757 
Projektová dokumentace rekonstrukce atria a vstupu do budovy 
ZŠ I. Sekaniny 97 

PD rekonstrukce hygienického zařízení ve školní družině ZŠ Bulharská 82 

Rekonstrukce záchodů v ZŠ Dětská 419 

Rekonstrukce záchodů v ZŠ I. Sekaniny 507 

Odbor správních činností a bytového hospodářství 
BD Jilemnického náměstí 908/5 a BD Nálepkovo náměstí 939/9-
rekonstrukce střechy vč. zateplení a zateplení fasády 6 956 
BD Hlavní třída 867/28, 34 - zateplení fasády 

BD U Oblouku 501 - rekonstrukce 5 výtahů 

BD Opavská 768/99 - rekonstrukce výtahu 4 493 
BD Havlíčkovo náměstí 741111, 12 -rekonstrukce výtahu 
BD Opavská 768/99 - fasáda (projektová dokumentace, inženýrská 
činnost, realizace) 3 171 

BD Dvorní 763/21 - fasáda (projektová dokumentace) 109 

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách BD (PD) 843 

BD Havlíčkovo náměstí 741/11, 12 - výměna oken, rek. 15. a 16. NP 10 134 
BD Havlíčkovo náměstí 741111, 12- kamerový systém+ monitorovací 
centrum 3 274 

Projektová dokumentace- rekonstrukce BD na ul. Dělnická 325/37 423 
Projektová dokumentace - rekonstrukce BD na ul. Skautská 389/14 a 
391118 109 
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tis. Kč 

Příimv VVdaie 

Projektová dokumentace - rekonstrukce klubu seniorů U Oblouku 113 

Použití v r. 2013 - běžné výdaje 

Stavební údržba pěších komunikací a veřejných prostranství 16 828 

Opravy školských budov (ZŠ Ukrajinská, L Štúra, Komenského) 1 550 

Daň z převodu nemovitostí (část) za prodaný bytový fond 3 685 

Revitalizace zeleně - dokrytí z vlastních zdrojů 99 

Výměna oken v budově „B" ul. Klimkovická 142 658 

Použití v r. 2014 - kapitálové výdaje 

PD - rekonstrukce zpevněných ploch lokalita Nálepkova 18 

Studie úpravy ul. 17. listopadu 17 

PD - zpevněná plocha + lávky Duha 6 

PD - parkoviště, dvorní trakt ul. M. Kopeckého 65 

PD - přechod pro chodce ul. K. Pokorného 5 

PD - stavební úprava chodníků U Oblouku 120 

Studie možnosti podzemního parkování ve vybraných lokalitách 18 

PD- sjezd pro Mephacentrum na ul. Opavská 58 

PD - rekonstrukce zpevněných ploch lokalita Ukrajinská 59 
PD - stavební úprava chodníků ul. Svojsíkova, Slavíkova, Lvovská, 
Heyrovského, Francouzská, 17. listopadu 125 

PD - parkoviště u ZŠ Porubská na ul. Školní 120 

PD - parkoviště ul. Dělnická 121 

PD- dopravní řešení přechodu a chodníku ul. B. Nikodéma 103 

PD - stezka pro kolečkové brusle Havlíčkovo náměstí 75 

PD - nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída (část) 19 

Studie proveditelnosti přeložky horkovodu podél ul. Nábřeží SPB 12 

PD - chodník ul. Opavská 88 

PD - propojení chodníku u restaurace Vltava 65 

Studie řešení parkovacích míst a prodloužení ul. U Vozovny 54 

PD - nástupní požární plochy na území MOb Poruba 327 

PD - parkoviště u DK Poklad 1 089 

PD- spojovací chodník podél ul. B. Nikodéma 108 

PD - stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka 97 

PD - stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy 103 

PD - stavební úpravy zahrady MŠ Ukrajinská 97 

PD - stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala 103 

PD - stavební úpravy zahrady MŠ Nezvalovo náměstí 97 

PD - stavební úpravy zahrady MŠ V Zahradách 102 

PD - infrasauna v MŠ O. Jeremiáše a MŠ V Zahradách 41 

Studie haly pro stolní tenis v lokalitě A. Hrdličky 230 

Studie proveditelnosti - sportovní hala na ul. J. Valčíka 1 063 

PD - multifunkční hřiště ul. Jasmínová 143 

PD- oplocení Domu s pečovatelskou službou ul. Průběžná 36 

PD - úprava WC na Hlavní třídě, poplachový systém Dělnická 6054 93 

PD - úprava veřejného prostranství ul. Lvovská, Klimkovická, 

rekonstrukce opěrné zídky se zábradlím a schodištěm ul. 17. listopadu 176 
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tis. Kč 

Příjmy Výdaje 

Zateplení podlahy půdy ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Porubská 832 1 113 

Stavební úpravy v ZŠ I. Sekaniny (o. s. Krteček) 1 857 

Slavnostní osvětlení sousoší Podvečer včetně projektové dokumentace 66 

Rekonstrukce místní komunikace Ukrajinská 5 782 

Rekonstrukce místní komunikace Višňová 1 195 

Stavební úpravy chodníků Lvovská, Francouzská, Svojsík., Slavíkova 3 971 

Parkoviště u ZŠ Porubská 832, ul. Školní 653 

Rekonstrukce zdravotechniky a sociálních zařízení MŠ Slavíkova 1 221 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny 3 625 

Klimatizace v ZŠ I. Sekaniny 54 

Stavební úpravy sociálních zařízení - pavilón „A" ZŠ J. Valčíka 1 044 

Výměna podlah v tělocvičně ZŠ gen. Zd. Škarvady 1 087 

Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ J. Šoupala 600 
Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ K. Pokorného 1 097 
Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Dětská 1 309 

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Porubská 832 1 411 

Parkoviště ul. Nálepkova 2 144 
Stavební úpravy zahrad MŠ - V Zahradách, Nezvalovo náměstí, 
Ukrajinská, J. Skupy, J. Šoupala, O. Synka 5 263 

Rákosníčkovo hřiště R. Prchaly, úprava terénu před realizací stavby 179 

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí 2 422 

Rekonstrukce objektu Dělnická 6054 2 870 

Sauna MŠ O. Jeremiáše a MŠ V Zahradách (realizace) 529 

Herní prvky a mobiliář dětských hřišť 1 336 

Stanoviště pro sběr separovaného odpadu (dokrytí) 159 

Dům s pečovatelskou službou, hovorové zařízení do výtahů 114 

Odbor vnitřních věcí 

Výpočetní technika, software 2 032 

Odbor péče o občany 

Rekonstrukce hygienických zařízení ve školní družině ZŠ Bulharská 718 

Rekonstrukce atria ZŠ I. Sekaniny - doplnění PD 14 

Bikepark u Biskupského gymnázia 2 781 

Rekonstrukce učitelských WC ve 3. NP ZŠ I. Sekaniny, doplatek 75 

Studie proveditelnosti a projektová dokumentace přístavba ZŠ L Štúra 298 

Investiční transfer ZŠ L Štúra na rekonstrukci sociálních zařízení 300 

Rekonstrukce interiéru v Centru volného času O. Jeremiáše, vybavení 110 

Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí 

Nabytí pozemků v k. ú. Poruba-sever a Svinov, obec Ostrava 5 110 

Odbor správních činností a bytového hospodářství 

PD - lokalita Dělnická, Skautská 847 

Rekonstrukce bytového domu Dělnická 325/37 5 570 

Rekonstrukce BD Dělnická 389/14, 391/18 - fasáda, okna, střecha 3 045 

U Oblouku 501 - střecha, římsa, komíny, klempířské prvky 437 

Bytový dům Dvorní 763/21 - fasáda 1 089 

Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů 6 029 
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Příjmy 

Dům s peč. službou I. Sekaniny 1812 - střecha, automatizace dveří 

Klub důchodců U Oblouku 501 

Florida - střecha 

Havlíčkovo náměstí 741111, 12 včetně estetizace společných prostor, 
úprava vstupů do domu 

Nabytí stavby občanského vybavení Alžírská 6107 

Rekonstrukce objektu Bulharská 1561 

Nabytí pozemku parc. č. 920/2, 920/3, 920/4, k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Použití v r. 2014 - běžné výdaje 

Zařizovací předměty v ZŠ I. Sekaniny (o. s. Krteček) 

LED osvětlení do společných prostor mateřských škol 

Oprava povrchu streetballového v CVČ O. Jeremiáše 1985 

Posilovna v přírodě - skatepark u Biskupského gymnázia 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zatravňovací dlaždice 

Pasport a statické posouzení budovy B (rekonstrukce soc. zařízení) 

Klub důchodců U Oblouku 501, neinvestiční vybavení 

Šatní skříňky v ZŠ L Štúra 

Celkem do 31. 12. 2014 (příjmy/výda je) 395 435 

Zůstatek příjmů z prode.ie bytového fondu k 31. 12. 2014 149 575 

Zapo.ieno do rozpočtu r. 2015 (schválený rozpočet) 

Disponibilní zdroje z prodeje BF - volné (nezapojeno do rozpočtu) 48 977 

10. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2014 

).> s vyšším rozpočtem, 

)> se zřízenými příspěvkovými organizacemi, 
'r s p.eněžními fondy obvodu. 

tis. Kč 

Výdaje 

3 650 

1 726 

393 

1 337 

4200 

3 259 

5 500 

74 

499 

121 

108 

7 260 

54 

60 

860 

245 860 

100 598 

Základním ukazatelem pro hospodaření obvodu a pro zapojování volných zdrojů v následujícím rozpočtovém 
roce je stav finančních prostředků na běžných účtech, který k 31. 12. 2014 činil 199 562 tis. Kč. 

Vyšší rozpočet - státní rozpočet, rozpočet statutárního města Ostravy 
Městský obvod Poruba je v rámci finančního vypořádání r. 2014 příjemcem finančních prostředků: dokrytí 
výdajů na volby (do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu) ve výši 4 791 tis. Kč, na výkon sociálně 
právní ochrany dětí 3 642 tis. Kč, doplatek výtěžku z loterií a jiných podobných her 582 tis. Kč. 

Zřízené příspěvkové organizace 
Zřízeným příspěvkovým organizacím budou dokryty náklady na odpisy dlouhodobého majetku v r. 2014 ve 
výši 111 tis. Kč. Je to rozdíl mezi příspěvkem na odpisy dle schváleného odpisového plánu a skutečně 
proúčtovanými odpisy v účetním roce 2014. 
Centrum sociálních služeb Poruba odvede zřizovateli 1 250 tis. Kč z provozu jako rozdíl mezi poskytnutým 
příspěvkem a jeho použitím. 

Peněžní fondy obvodu 
Příjem fondu životního prostředí z výnosu místního poplatku ze psů činí 2 206 tis. Kč, rozdíl mezi použitím a 
zapojením fondu v r. 2014 je 17 tis. Kč. Příděl do fondu životního prostředí tedy činí 2 189 tis. Kč. 
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Základní běžný účet tis. Kč 

Bankovní zůstatek účtu k 31. 12. 2014 199 562 
Zdroje finančního vypořádání r. 2014 
Dokrytí výdajů na volby, na výkon sociálně právní ochranu dětí 8 433 
Doplatek výtěžku z loterií ajiných podobných her 582 
Centrum sociálních služeb Poruba - odvod z provozu 1 250 
Potřeby finančního vypořádání r. 2014 
Zřízené příspěvkové organizace - dokrytí odpisů dlouhodobého majetku - 111 
Příděl do fondu životního prostředí MOb - 2 189 
Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2014 207 527 
* z toho účelově vázáno ve schváleném rozpočtu r. 2015 - 100 598 
*z toho účelově vázáno k zapojení do upraveného rozpočtu r. 2015 - 49 576 
příjmy z prodeje bytového fondu 

Prostředky základního běžného účtu k použití bez účelu 57 353 

Finanční yypořádání se zřízenými příspěvkoyými organizacemi - dokrytí odpisů dlouhodobého 
majetku 

Kč 

Odpi ový ptán r. 2014 Do kryto Odpisy/náklad Závazek 
Příspěvková organizace 2870/RM Ob l O 14/81 v průběhu r. 2014 z rozpočtu 

ze dne 4. 12. 2013 r. 2014 účet 551 zřizovatele 

Kulturní centrum Poruba 84 084,00 84 084,00 0,00 
Centrum sociálních služeb Poruba 337 344,00 335 400,00 
MS Cs. exilu 670 95 045,00 95 045,12 
MS Nezvalovo nám. 856 88 226,00 88 226,00 0,00 
MŠ Dvorní 763 38 148,00 49 560,00 11 412,00 
MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082 15 9 13,00 15 913,00 0,00 
MS Dětská 920 98 226,68 119 272,28 21 045,60 
MS Sokolovská 1168 31 8 12,00 31 812,00 0,00 
MS Ukrajinská 1530-1 33 161,00 33 161,00 0,00 
MŠ J. šoupala 1611 156 070,00 156 070,00 0,00 
MS O. Synka 1834 24 440,00 24 440,00 0,00 
MS Makovského 4429 32 328,00 32 328,00 0,00 
ZŠ gen. Zd. Škarvady 51 216,00 56 952,00 5 736,00 
ZŠ Dětská 915 28 776.00 28 776,00 0,00 
ZŠ L. Štúra 1085 4 853,00 79 000,00 83 308,00 
ZŠ Pokorného 13 82 169 296,00 169 296,00 0,00 
ZS Bulharská 1532 203 079,00 220 954,00 17 875,00 
ZŠ Ukrajinská 1533 72 504,00 79 476,00 6 972,00 
ZŠ J. Valčíka 4411 179 259,00 179 259,00 0,00 ---
ZŠ Komenského 668 80 064,00 96 552,00 16 488,00 
ZS Porubská 832 303 967,00 288 950,00 
ZŠ J. Sou pal a 1609 40 970.00 49 946,35 8 976,35 
ZŠ I. Sekaniny 1804 87 384,00 92 254,00 4 870,00 
ZŠ A. Hrdličky 163 8 51 048,00 68 927,00 17 879,00 

Ce lkem 2 307 213,68 79 000,00 2 479 961,75 111 253,95 

Návrh na dokrytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací v r. 2014 z rozpočtu 
zřizovatele činí 111 253,95 Kč. 
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Hospodaření městského obvodu Poruba bylo v průběhu celého roku 2014 plynulé. Nedošlo k nežádoucím 
výkyvům. Byly realizovány rozpočtové úpravy na základě konkrétních požadavků a potřeb příkazců 

finančních operací. Probíhala pravidelná kontrola krytí rozpočtových potřeb ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (prováděcí vyhláška 
k zákonu o finanční kontrole). 
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IČ: 00845451 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány územního 
samosprávného celku. Provedli jsme přezkoumání hospodařeni územního samosprávného celku na 
základě údajů o ročním hospodařen i územního samosprávného celku . 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 3. - 5. listopadu 2014 a ve dnech 4. - 6. 
května 2015 v sídle územního samosprávného celku. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské 
společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti 
JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 98), Jarmila Hrošová, Bc. Leona Ratajská 
a Ing. Petra Šťastná 

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb„ o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 
2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy 
podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 

vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě 

smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve 
smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu , k rozpočtům krajů, k rozpočtům 
obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s 
ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládáni a hospodaření s 
majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří 
územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a 
právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizováni 
věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem. 

Předmět přezkoumání podle ustanoveni § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska 
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními 
prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční 

výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných 
operacích. Pří provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání 
s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb„ o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy , zákon č. 128/2000 Sb., o obcich, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů . 
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Za hospodařen í, které bylo předmětem přezkoumáni a za jeho zobrazen i v účetn ích a 
finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě 
provedeného přezkoumání hospodařeni, vydat zprávu o výsledku přezkoumán í hospodařeni. 

Přezkoumáni hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve zněn í 

pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou 
auditorů české republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodařen í tak, 
abychom získali omezenou j istotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání 

hospodařen !. Zpráva o výsledku přezkoumán í hospodaření byla před jejím vydáním projednána se 
statutárním orgánem územního samosprávného celku. 

Za účelem vykonání přezkoumání hospodařeni byly použity postupy ke shromážděni 

dostatečných a vhodných důkazních informaci. Tyto postupy jsou svým rozsahem menši než u 
zakázky poskytuj ící přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného 
úsudku včetně vyhodnoceni rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Důkazn í informace 
byly čerpány z předložených usnesení orgánů územního samosprávného celku, smluvních 
dokumentů , přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů , 

pokladních dokladů , rozpočtových materiálů a přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků , rozhovorů 

s odpovědným i zástupci a pracovníky územního samosprávného celku. Při vyhodnocováni těchto rizik 
auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnuji výběrový 
způsob šetřen í a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. 

Při prováděni přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla 
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v 
souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. 

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 1 O, 
odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodařeni uvedli, zda při přezkoumáni hospodaření byly zjištěny chyby a 
nedostatky a v čem případně spočí_valy, a to bez ohledu na jejich významnost (materialítu) a jejich 
vztah k hospodaření. Při přezkoumáni hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili 
jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodařeni v budoucnosti. 

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného 
majetku na celkovém majetku územního samosprávného celku jsou uvedeny v příloze, která je 
součástí této zprávy. 

V Ostravě dne 6. května 2015 

Podpis auditorah 

IIWffiW :2-

s.r.o. 
Kolltlte 1965/1~11. ~Q~ QQ BR Q 

TOP AUDITING, s.r.o., Brno 
Oprávnění Komory auditorů české republiky č. 47 

Licencia úradu pre dohrad nad výkonem auditu č. 007 
Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-000) 

Přílohy: · Údaje podle § 1 O, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu Fin 2-12 M 
Účetní závěrka 



Statutární město Ostrava 
Městský obvod: Poruba 

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 

Údaje podle§ 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
Výpočet podle metodiky Ministerstva financí ČR (Zprávy MF ČR č. 1/2015 z 30. 1. 2015) 

I. Podíl pohledávek na rozpočtu 

Dlouhodobé pohledávky celkem Rozvaha A.IV. 

Z toho pohledávky splatné v roce 2015 

Krátkodobé pohledávky celkem Rozvaha S.li. 

Pohledávky v účtové skupině 31 (bez účtu 314) 

Pohledávky vedené na účtech 335 a 336 

Pohledávky vedené na účtech 342, 343, 346 a 348 

Pohledávky vedené na účtech 361, 363 a 365 

Pohledávky z vydaných dluhopisů (účet 367) 

Pohledávky vedené na účtech 371 a 377 

Pohledávky celkem 

Přfjmy celkem po konsolidaci 

Zisk z hospodářské činnosti po zdaněn í 

Rozpočtové příjmy celkem 

Podíl pohledávek na rozpočtu v % 

li. Podíl závazků na rozpočtu 

Dlouhodobé závazky celkem Rozvaha O.li. 

Z toho závazky splatné v roce 2015 

Krátkodobé závazky celkem Rozvaha O.Ill. 

Závazky v účtové skupině 28 

Závazky vedené na účtech 321 až 326 (bez účtu 324) 

Závazky vedené na účtech 331, 333 a 336 až 338 

Závazky vedené na účtech 342, 343, 344, 345, 347 a 349 

Závazky vedené na účtech 362 až 368 

Závazky vedené na účtech 372 a 378 

Závazky celkem 

Podíl závazků na rozpočtu v % 

Ill. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

Zastavený nemovitý a movitý majetek podle evidence 

Celkový majetek Rozvaha A. Stálá aktiva brutto 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 

330 000 

28 259 007 

1 503 973 

61 509 706 

330 000 

4 618 210 

3 283 

1 250 052 

o 
o 

2 188 483 

8 390 027 

413 522 813 

o 
413 522 813 

2,03% 

o 

o 
5 478 160 

2 850 974 

713 819 

o 
36 971 860 

46 014 813 

11,13% 

102 692 571 

3 925 121 127 

2,62% 








































































