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v tis. Kč

Hošťálkovice 1 740 855 855
Hrabová 3 829 1 882 244 2 126
Krásné Pole 2 752 1 353 1 353
Lhotka 1 379 678 678
Mariánské Hory a Hulváky 11 442 5 623 1 464 640 7 727
Martinov 1 167 574 574
Michálkovice 3 391 1 667 152 1 819
Moravská Ostrava a Přívoz 36 684 18 029 2 104 2 109 22 242
Nová Bělá 2 214 1 088 31 1 119
Nová Ves 713 350 350
Ostrava-Jih 98 794 48 554 2 562 1 950 53 066
Petřkovice 3 201 1 573 1 573
Plesná 1 501 738 738
Polanka nad Odrou 5 032 2 473 31 170 2 674
Poruba 61 884 30 414 1 647 2 272 34 333
Proskovice 1 225 602 602
Pustkovec 1 356 666 31 697
Radvanice a Bartovice 6 331 3 111 122 326 3 559
Slezská Ostrava 20 588 10 118 3 934 283 14 335
Stará Bělá 4 129 2 029 30 115 2 174
Svinov 4 325 2 126 61 169 2 356
Třebovice 1 920 944 31 975
Vítkovice 7 723 3 796 610 2 670 7 076
Městské obvody 139 243 13 054 10 704 0 0 0 0 0 0 0 0 163 001
Město 128 532 0 606 4 005 98 2 007 792 4 844 7 083 2 758 391 151 116

267 775 13 054 11 310 4 005 98 2 007 792 4 844 7 083 2 758 391 314 117
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Příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví je rozdělen městským obvodům a je vypočten paušální platbou 30 500 Kč násobenou počtem opatrovanců daného obvodu. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto 
rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2022 je 31. březen 2021.
Příspěvek na matriční působnost je určen na financování matričních úřadů. Za každý provedený zápis v knize narození náleží příspěvek ve výši 741 Kč, za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství náleží příspěvek ve výši 2 964 Kč, za každý provedený zápis v knize úmrtí náleží příspěvek ve 
výši 988 Kč, za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 247 Kč. Rozhodné období je od 1.1. do 31.12.2020.

Příspěvek na zpracování avíza v rámci živnostenského úřadu, tj. změna a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, obdrží obec s rozšířenou působností, a to ve výši 338 Kč za každý 1 ks. Rozhodné období je od 1.1. do 31.12.2020.

Příspěvek na vydávání občanských průkazů náleží obcím, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. místo nabrání), a to ve výši 139 Kč za každý 1 ks takto „nabraného“ občanského průkazu. Rozhodné období je od 1.1. do 31.12.2020.
Příspěvek na aktivaci el. čipu náleží obcím, kde při vydání občanského průkazu byla provedena aktivace jeho elektronického čipu a představeny jeho funkce. Za tento úkon obdrží příspěvek ve výši 35 Kč za každou provedenou aktivaci. Rozhodné období je od 1.1. do 31.12.2020.
Příspěvek na vydávání řidičských průkazů náleží obcím, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. místo nabrání), a to ve výši 139 Kč za každý 1 ks takto „nabraného“ řidičského průkazu, rozhodným obdobím je od 1. 1. do 31. 12. 2020.
Příspěvek na financování jednotných kontaktních míst obdrží město na základě zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů za období 1.1. do 31.12.2020. Konkrétní výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR bylo pro Ostravu stanovena ve výši 792 000 Kč. Funkci jednotného 
kontaktního místa plní živnostenský úřad.
Příspěvek na financování úřadů územního plánování obdrží Magistrát města Ostravy ve výši 2 706 Kč za každé závazné stanovisko vydané v období od 1.1. do 31.12.2020. Počty závazných stanovisek vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Příspěvek na výkon státní správy je rozdělen v poměru 48 % město a 52 % městské obvody dle výkonu činností v přenesené působnosti. Kritériem pro rozdělení částky připadající městským obvodům je počet občanů obvodu k 1.1.2021.

Příspěvek na zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla obdrží obce s rozšířenou působností příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla vykonané v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na 
pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C, D vč. podskupin obdrží příspěvek ve výši 108 Kč. Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby u skupin C, D vč. podskupin obdrží příspěvek 81 Kč. Za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B. T vč. podskupin 
obdrží příspěvek 325 Kč a u skupin C, D příspěvek 406 Kč. Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 217 Kč.
Příspěvek na karanténní ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných je určen vybraným územním samosprávným celkům, které vykonávaly povinnost karanténního ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky. O finanční podpoře územním samosprávným celkům rozhodl Ústřední krizový štáb v reakci na mimořádnou a nepředvídatelnou situaci, která byla spojena s pandemií koronaviru a při které měly územní samosprávné celky povinnost se o uvedené osoby postarat, zajistit ubytování, stravu a 
nezbytnou péči. Obce činily tato opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Vybrané obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek za zajištění karanténního ubytování výše uvedených osob za období 12. 3. 2020 až 30. 4. 2021. Jeho výše se 
odvíjí od počtu ubytovaných osob a od vykázaných nákladů souvisejících s ubytovací povinností, a je v souladu s pravidly nastavenými Ministerstvem vnitra. 


