
Magistrát města Ostravy 

Datovou zprávou do datové schránky s ID: 5zubv7w 

V Praze dne 27. dubna 2022 

Věc_ Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

Vážení, 

tímto si dovoluji statutární město (dále jen „Město") na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace: 

V jaké výši byly výdaje Města v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací 
a akciových společností (dále jen „Městská PO'), které provozují svou činnost v oblastech 
zdravotnictví, sociální péče, kultury, školství a dopravy, a jejichž zřizovatelem je Město za rok 
2021 a 2020? 

Žádám Vás o informace o konkrétních částkách, které byly vynaloženy pro provoz konkrétních 
městských PO vyjádřených ideálně v tabulce, nikoliv o celkový součet těchto částek. 

Informace je možno poskytnout elektronicky, a to do datové schránky uvedené níže. 

Za poskytnutí informací předem děkuji. 

S pozdravem 



Magistrát města Ostravy 
Odbor financí a rozpočtu 

Naše značka: 
Ze dne: 

Č. j.: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 
Fax: 

E-mail: 

Datum: 

SMO/25407 1/22/OFR/

6.5.2022 

Odpověd' na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů 

Vážený, 

dne 27.4.2022 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu \aši žádost o informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve 
své žádosti žádáte Statutární město Ostrava o informace: V jaké výši byly výdaje Města v 
souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností (dále jen 
„Městská PO"), které provozují svou činnost v oblastech zdravotnictví, sociální péče, kultury, 
školství a dopravy, a jejichž zřizovatelem je Město za rok 2021 a 2020? 

Požadované údaje za příspěvkové organizace Statutárního města Ostravy provádějících 
činnosti v uvedených oblastech zasíláme v příloze č. 1 této odpovědi. 

Požadované údaje za obchodní společnosti Statutárního města Ostravy provádějících činnosti 

v uvedených oblastech zasíláme v příloze č. 2 této odpovědi. 

Dovolujeme si upozornit, že v souladu s textem Vaší žádosti se jedná 
o 

údaje o výdajích 

charakteru příspěvku na dokrytí provozních nákladů (příspěvkové organizace) a neinvestičních 

dotací na částečné krytí provozních nákladů (akciové společnosti). 
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lil www.ostrava.cz 
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OSTRAVA!!! 




