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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2022 
 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. prosince 2021 usnesením č. 1745/ZM1822/28 schválilo rozpočet 

statutárního města Ostrava na rok 2022 (bez rozpočtu městských obvodů). Pro Vaši příspěvkovou organizaci 

byl schválen rozpočet ve výši 17 431 tis. Kč. 

 

neinvestiční příspěvek 14 721 tis. Kč 
z toho: 

 

domov pro seniory 

- na provoz 5 181 tis. Kč 

- na odpisy 493 tis. Kč 

 

domov se zvláštním režimem 

- na provoz 8 390 tis. Kč 

- na odpisy 657 tis. Kč 

 

investiční příspěvek 2 710 tis. Kč 
- dovybavení stravovacího provozu         

 
odpisový plán    5 340 831,- Kč 
- movitý majetek 1 150 404,- Kč 

- nemovitý majetek 4 190 427,- Kč 

 

 

Rada města na své schůzi konané dne 21. prosince 2021 svým usnesením č. 08377/RM1822/129  schválila 

rozpočet p.o. na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2023 a 2024. Podle § 28a zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je povinnost schválený rozpočet a 

střednědobý výhled rozpočtu zveřejnit do 30 dnů od jejich schválení. V souladu s aktuálním zněním 

Směrnice č. 1/2017 upravující zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným 

zastupitelstvem města Ostravy je povinnost zajistit zveřejnění na svých webových stránkách uložena 

příspěvkové organizaci. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu p.o. na následující rozpočtový 

rok a do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu p.o. 

 

 

 

 Domov Sluníčko,  

 příspěvková organizace  

 Mgr. Marek Tejzr  

 Syllabova 19  

 703 00 Ostrava – Vítkovice  

   

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/824250/21/OFR /Šr 

Sp. zn.:  

  

Vyřizuje: Iveta Šrámková 

Telefon: +420 599 443 150 

Fax:  

E-mail: isramkova@ostrava.cz 

  

Datum: 27. prosince 2021 



Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
2/2  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

S pozdravem 

 

Ing. Lukáš Jančálek 

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

po dobu nepřítomnosti zastoupen 

Ing. Kamilou Cebulovou 

vedoucí oddělení účetnictví 

„podepsáno elektronicky“ 

 

Příloha:  

Rozpočet p. o. na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na léta 2023 a 2024 
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