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Den Země 2022 
 

Vážená paní ředitelko, 

 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO OOŽP“), sděluje, že 

zastupitelstvo města usnesením č. ………………….. ze dne ………..…………. rozhodlo o poskytnutí 

účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvková organizace, ve výši 10.000,00 Kč 

na realizaci projektu „Den Země 2022“. Finanční prostředky budou poukázány na účet č. 66033761/0100, 

uvedený v žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu. 

 

Použití finančních prostředků je možné pouze na účel uvedený v žádosti doručené MMO OOŽP dne 12. 10. 

2021 pod č. j. SMO/635228/21/OŽP, a je přísně účelové. Náklady na materiál je možné hradit z příspěvku od 

01. 01. 2022 do 31. 08. 2022. Případné nevyčerpané prostředky budou poukázány na účet poskytovatele 

příspěvku do 31.10. 2022 (variabilní symbol pro platbu 19001022). 

 

Finanční vypořádání projektu „Den Země 2022“, které bude obsahovat čitelné kopie účetních dokladů, 

faktur, výpisů z bankovního účtu, souhrnnou tabulku s přehledem výdajů a závěrečnou zprávu hodnotící 

přínosy projektu, zašlete MMO OOŽP do 31. 10. 2022. 

 

MMO OOŽP dále sděluje, že příjemce neinvestičního příspěvku je povinen vhodným a důstojným způsobem 

prezentovat statutární město Ostrava při všech mediálních příležitostech, a na propagačních materiálech a 

webových stránkách projektu uvádět, že jeho realizace je financována z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

Použití loga města Ostravy se řídí příslušnou podlicenční smlouvou uzavřenou mezi statutárním městem 

Ostrava a střediskem volného času. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA 

vedoucí odboru  

ochrany životního prostředí  

 

„Elektronicky podepsáno.“ 

 Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 

Mgr. Miroslava Sabelová 

ředitelka 

28. října 289/2 

702 00 Ostrava 

 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.:  
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Tereza Habáňová, DiS. 
Telefon: +420 599 443 271 
Fax:  
E-mail: thabanova@ostrava.cz  
  
Datum:  
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