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Vážení,

Tímto bych Vás rád požádal o sdělení informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., jaké byly daňové a

nedaňové příjmy a veškeré dotace, včetně všech investic v obci Ostrava - Bartovice v roce 2018 a jaké

byiy daňové a nedaňové příjmy a veškeré dotace, včetně všech investic v obci Ostrava - Radvanice

v roce 2018. Dále bych Vás rád požádalo sdělení informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., jaká je výše

předpokládaných investic v obci Ostrava - Bartovice v roce 2019 a jaká je výše předpokládaných

investic v obci Ostrava - Radvanice v roce 2019.
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S pozdravem,

 

V Ostravě dne 24.01.2019
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Předmět: Žádost o odpověd dle Zákona č. 106/1999 Sb.

Pro:

Úřad městského obvodu Ostrava — Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava, Radvanice

Vážení,

Tímto bych Vás rád požádal o sdělení informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., jaké byly daňové a

nedaňové příjmy a veškeré dotace, včetně všech investic v obci Ostrava - Bartovice v roce 2018 a

jaké byly daňové a nedaňové příjmy a veškeré dotace, včetně všech investic v obci Ostrava -

Radvanice v roce 2018. Dále bych Vás rád požádal o sdělení informací dle Zákona č. 106/1999

Sb., jaká je výše předpokládaných investic v obci Ostrava - Bartovice v roce 2019 a jaká je výše

předpokládaných investic v obci Ostrava - Radvanice v roce 2019.
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Ostrava - Radvanice

2018 2019 2018 2019

Daňové '
Daňové jm

Nedaňové '
Nedaňové

Dotace
Dotace

Investice Investice Investice Investice

 

Vše v příloze včetně podpisu.

S pozdravem,
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Vaše značka:
__

Ze dne: Véieny pan

Č.j.: RaB/00572/19

Sp. zn.:

83.1 V5

Vyřizuje: Ing. Hana Hanáčková

Telefon: +420 599 416 108

E—mail: hhanackova©radvaniceostrava.cz

Datum: 7. 2. 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve věci daňových a nedaňových příjmů,

dotací a investic

Vážený pane_,

dne 24. 1. 2019 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K Vámi zaslaným dotazům sdělujcme následující.

Předmětnou žádost obdrželo statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, přitom tento

samosprávný celek je jeden a dále se nečlení, jak uvádíte v žádosti na „obec Radvanice“ a „obec Bartovice“.

V zájmu vyhovění žádostí jsme se přesto pokusili vmaxímální možné míře rozdělit předpokládané příjmy

a výdaje městského obvodu vletech 2018 a 2019.

Příjmy dle jednotlivých položek schváleného rozpočtu na rok 2018 by se daly kvaliňkovaným odhadem na

základě dosavadní praxe rozdělit takto:

 

Celkem v tis. Kč

 

 

 

 

  

Daňové příjmy Bartovice Radvanice

Poplatky ze psů 67 133 200

Poplatky za užívání veřejného 2 58 60

prostranství

Příjmy za dobývání nerostů 0 5 5

Daň z nemovitých věcí 6776 3224 10000   
 

Dále je součástí daňových příjmů položka ve výši cca 400 tis. Kč za vybrané poplatky. Z důvodu náročnosti

zpracování není možné např. správní poplatky v předpokládané výši 250 tis. Kč rozdělit na část Radvanice

a Batt0vice. Jediným způsobem, jak toto zjistit je fyzicky projit poplatek za poplatkem, navíc z žádosti není

zřejmé, podle jakých kritérií by měly být rozděleny. V případě, že byste trval na zjištění údajů

za poplatky, úřad městského obvodu by byl nucen zaměstnat pracovní sílu, která by jednotlivé poplatky

prošla a roztřídila, přitom tato činnost za vyhledání a zpracování informaci by byla zpoplatněna. Vzhledem

k samotné výši tohoto příjmu oproti ostatním příjmům se však jedná o méně významnou položku.

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové příjmy Bartovice Radvanice Celkem 'v tis. Kč

Odvody z odpisů 365 1921 2286

Nájmy z nebytových prostorů 150 150 300

Nájmy z pozemků pod garážemi 0 220 220

Příjmy z věcných břemen 15 585 600

Nájmy z bytových domů 1400 8600 10000    
 

Těšínská 871281, 716 00 Ostrava

www.radvaniee.ostrava.cz

i_Č: 00845451 nič: cz 00845451

Cislo účtu: 19-1 162276110100 OSTRAVA  
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Další nedaňové příjmy není opět technicky ani věcně možné dle požadavku rozdělit. V opačném případě by

se jednalo o velice pracnou a časově náročnou činnost. Např. se jedná o inzerci v RaB Novinách, pronájmy

různých pozemků, pokuty za přestupky (většina přestupků je spáchána v prodejně Penny Market

v Radvanicích a je otázka, zda je identíňkovat podle přestupce či místa). Dalšími významnými příjmy jsou

příjmy z hazardních her ve výši 2.080 tis. Kč, kdy tyto výnosy jsou z heren na území Radvanic.

Dalšími příjmy jsou příjmy zRUD, které jsou prostřednictvím rozpočtu statutámího města Ostravy

rozdělovány určitým poměrem městskému obvodu, tyto příjmy nej sou dle vašeho požadavku rozděleny. Pro

Vaši představu uvádíme, že se jedná například o parametry jako je počet obyvatel, dále rozloha udržované

zeleně, která činí 88.764 m2 na území Bartovic 21 278.071 rn2 na území Radvanic, přitom se nejedná

o celkovou plochu, jelikož vRadvanicích se o údržbu x tisíc mz starají zaměstnanci veřejně pmSpěšných

praci a plocha je tak větší než výše uvedená. Dalším parametrem je délka komunikací, kde např. místní

komunikace III. třídy jsou v části Radvanice () délce 36,7 km a na území Bartovic v délce 18,7 km

Kompletní rozpočet roku 2018 a 2019 včetně všech rozpočtových opatření najdete na webových stránkách

městského obvodu pod odkazem: https://radvaníce.ostrava.odes/radnice/dokumenty—a-yygocni-

zpravy/rozmotat

Kpožadavku na rozdělení investic či jiných dotací uvádíme, že všechny naleznete ve výše uvedeném

odkazu. Opět není možné tyto akce rozdělit dle vašeho požadavku, když např. pro rok 2019 je uvedena jako

první stavba „Rekonstrukce ulice Za Šachtou“, kde na jedné straně místní komunikace žijí občané s trvalým

pobytem vBartovicích a ,na straně druhé občané z Radvanic. Stejně tak na položce opravy chodníků a

zastávek na ul. Těšínská, jak vrece 2018 tak v roce 2019, kde tato komunikace prochází územím jak

Radvanic, tak Bartovic, ovšem v účetní evidenci se jedná o jeden chodník.

Podobně je tomu i u dalších položek ve schváleném rozpočtu na rok 2018 i na rok 2019, jako jsou opravy

chodníků na hřbitovech, rekonstrukce zastávek městské hromadné dopravy, osvětlení zastávek, oplocení

kontejnerových stání, rekonstrukce a modernizace bytových. domů (součásti příprav projektové dolounentacc

je i bytový dům na ulici U Statku). Z uvedeného důvodu přikládáme k tomuto dopisu dokument s názvem

„Kapitálové výdaje 2018“ a dokument s názvem „Kapitálové výdaje 2019.“

S pozdravem

k a — W04

Ing. Renáta Speváková

vedoucí odboru financí a rozpočtu
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