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Schválený rozpočet na rok 2022
Zastupitelstvo města na svém jednání konaném dne 8. prosince 2021 svým usnesením č. 1745/ZM1822/28
schválilo rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2022 (bez rozpočtů městských obvodů) . Pro
vaši příspěvkovou organizaci byly v rámci tohoto rozpočtu schváleny finanční prostředky v celkové výši
3 293 tis. Kč, a to v následujícím členění
neinvestiční příspěvek na provoz
příspěvek na odpisy
účelový neinvestiční příspěvek

2 583 tis. Kč
680 tis. Kč
30 tis. Kč

zajištění konání akce Badatelský svět

30 tis. Kč.

Rada města na svém jednání konaném dne 21. prosince 2021 svým usnesením č. 8377/RM1822/129
schválila odpisový plán pro vaši příspěvkovou organizaci na rok 2022, a to v následující struktuře
odpisy z movitého majetku (včetně 013 – software)
odpisy z nemovitého majetku
odpisy celkem

565 473,00 Kč
421 628,00 Kč
987 101,00 Kč.

Rada města na svém jednání konaném dne 21. prosince 2021 svým usnesením č. 8377/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
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příspěvkové organizaci. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu p.o. na následující rozpočtový rok

a do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu p.o.
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

Na vědomí: MMO, Odbor školství a sportu (Ing. Milotová)
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