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Magistrát města Ostravy 
magistrát 

 

 

 

 
Vážená paní ředitelko, 

 

sdělujeme Vám, že usnesením zastupitelstva města č. …………… ze dne ……… bylo rozhodnuto 

poskytnout z rozpočtu statutárního města Ostravy Vaší organizaci investiční příspěvky v celkové výši 

1.852.000,00 Kč. Příspěvky Vám budou zaslány na běžný účet Vaší organizace číslo 

27-5537280287/0100.  

Níže uvádíme účel a podmínky pro použití a vyúčtování investičních příspěvků: 

 
1) Investiční příspěvek ve výši 582.000,00 Kč je určen na úhradu nákladů souvisejících 

s vypracováním projektové dokumentace s názvem „Modernizace kuchyně Domova 
Magnolie“.  
Termín čerpání v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2023 
Termín závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2023  

 
2) Investiční příspěvek ve výši 650.000,00 Kč je určen na úhradu nákladů souvisejících 

s vypracováním projektové dokumentace s názvem „Změna účelu užívání vybraných 
místností“.  
Termín čerpání v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2023 
Termín závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2023 

 

3) Investiční příspěvek ve výši 620.000,00 Kč je určen na úhradu nákladů souvisejících 
s vypracováním projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce prádelny včetně zateplení 
fasády, střechy a výměny výplní otvorů“.  
Termín čerpání v období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2023 
Termín závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2023  

  

4) Závěrečné vyúčtování příspěvku: 

• předložte odboru sociálních věcí a zdravotnictví současně s předložením souvisejících dokladů 

(faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, objednávky, smlouvy s dodavateli apod.), 

• součástí vyúčtování bude oznámení o výši vratky nevyčerpaných peněžních prostředků na účet 

zřizovatele (v případě vratky kontaktujte pracovníky ekonomického oddělení odboru), 

• v případě, že Vaše organizace je plátcem DPH, dokumentujte odvod této daně (daňové přiznání, 

bankovní výpis s vyznačením tohoto odvodu). 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

„podepsáno elektronicky“  

    

 Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice,    

 příspěvková organizace   

 Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka   
 Sirotčí 474/56   
 703 00 Ostrava-Vítkovice   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/…../21/SVZ/Host 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Ing. Hana Hostašová 
Telefon: +420 599 443 482 
Fax:  
E-mail: hhostasova@ostrava.cz 
  
Datum:  

dannhoferovair
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