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magistrát 

 

 

 

 
 

 
Schválený rozpočet na rok 2019 
 

Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 12. prosince 2018 usnesením č. 0015/ZM1822/2  
schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019. Pro Vaši příspěvkovou organizaci byl 

schválen rozpočet ve výši 60 712 tis. Kč v následujícícm rozsahu: 

 
neinvestiční příspěvek celkem    60 712 tis. Kč 
neinvestiční příspěvek na provoz  60 621 tis. Kč 

příspěvek na odpisy  91 tis. Kč  

  
Rada města na své schůzi konané dne 27. listopadu 2018 usnesením č. 168/RM1822/4 schválila 

odpisový plán pro rok 2019 a to v následující struktuře: 

 
odpisový plán celkem 87 935 232,- Kč 
movitý majetek 62 944 432,- Kč 

nemovitý majetek 24 990 800,- Kč 

 

Rada města na své schůzi konané dne 27. l istopadu 2018 svým usnesením č. 168/RM1822/4 schválila 

rozpočet p.o. na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2020 a 2021. 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 

statutárním městem Ostrava 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. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Lukáš Jančálek 

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

Příloha:  

Rozpočet p. o. na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na léta 2020 a 2021 

   

   
 Městská nemocnice Ostrava  
 Nemocniční 20  
 728 80  Ostrava  
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/785666/18/OFR/Kop 
Sp. zn.:  

  
Vyřizuje: Helena Kopitzová 
Telefon: +420 599 443 223 
Fax:  
E-mail: hkopitzova@ostrava.cz 

  
Datum: 12. prosince 2018 
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