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Usnesení  
86. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 25. dubna 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1661/86/18 1) schvaluje program 86. schůze rady městského obvodu konané dne 25. dubna 2018. 

1662/86/18 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o odpisu nedobytné pohledávky 

statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za společností AXALS 

Ostrava, s.r.o., ve výši 4.771.959,04 Kč,   

 

2) ukládá místostarostovi předložit návrh na odpis pohledávky dle bodu č. 1 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 7. června 2018, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 7. června 2018. 

1663/86/18 1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní 

umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková 

organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 2018, dle přílohy 

č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí 

finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, 

Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného  

v  rozpočtu městského obvodu na rok 2018, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 7. června 2018, 

 

4) ukládá místostarostovi předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 7. června 2018. 

1664/86/18 1) souhlasí s postoupením nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Radvanice a Bartovice a společnosti TechCom s. r. o., se sídlem č. p. 85,  

735 01 Dětmarovice, IČ: 25904507, Základní škole Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava – Radvanice,  

dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o postoupení č. S 0168/2018/MBaI, se Základní školou 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 

716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s postoupením nájemní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Radvanice a Bartovice a společnosti T – Mobile Czech Republic a. s., se sídlem 

Tomčíkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, Základní škole Ostrava – Radvanice, 
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Vrchlického 5, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava – 

Radvanice, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o postoupení č. S 0169/2018/MBaI se Základní školou 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 

716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) souhlasí s postoupením nájemní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Radvanice a Bartovice a společnosti Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem 

Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, Základní škole Ostrava – 

Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 716 00 

Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o postoupení č. S 0170/2018/MBaI se Základní školou 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 

716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 30. dubna 2018, 

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o postoupení  

č. S 0168/2018/MBaI, S 0169/2018/MBaI a S 0170/2018/MBaI, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto 

usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. dubna 2018. 

1665/86/18 1) projednala žádost ze dne 28. března 2018, podanou panem xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 690/62, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

27 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/62, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 28. března 2018, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 893/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 53 m2, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 893/5, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 53 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 4. dubna 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

části pozemku parc. č. 730/11, sportoviště, ostatní plocha, o celkové výměře 9.001 m2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o neschválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 730/11, sportoviště, 

ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) 

předloženého materiálu, 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 20. května 2018, 
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8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů, dle bodů  

č. 2, 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. května 2018. 

1666/86/18 1) projednala žádost ze dne 19. března 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/21, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0177/2018/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 20. května 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0177/2018/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. května 2018. 

1667/86/18 1) projednala nabídku k odkupu garáží na pozemcích parc. č. 2027/137, parc. č. 2027/138  

a par. č. 2027/142, všechny v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/137, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetím 

osobám, 

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/138, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetím 

osobám, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/142, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetím 

osobám, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat 

žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodů č. 2, 3 a 4 

tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: dle termínu Rady města Ostravy, 

 

6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1668/86/18 1) projednala žádost ze dne 19. března 2018 podanou xxxxx a xxxxx, oba bytem xxxxx, 

zastoupeni na základě plné moci xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky 

a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 3239/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 14 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0175/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na 

části pozemku parc. č. 3239/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 14 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 
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3) projednala žádost ze dne 16. března 2018 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 24729035, zastoupenou na základě plné moci 

firmou ADEN LP s. r. o., se sídlem Jeseník nad Odrou 28, 742 33 Jeseník nad Odrou,  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu distribuční soustavy NN, s názvem „Ova-Radvanice 843/36 Hlísta, 

předložka NN, IZ-12-8000790“, a to na části pozemku parc. č. 843/5, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 15 m2, vše v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0176/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu distribuční soustavy NN, s názvem 

„Ova-Radvanice 843/36 Hlísta, předložka NN, IZ-12-8000790“, a to na části pozemku  

parc. č. 843/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v rozsahu služebnosti cca 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 c) 

předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 20. května 2018, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0175/2018/MBaI a S 0176/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit  

a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 20. května 2018. 

1669/86/18 1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-7/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-7/2018 vedené pod č. S 0185/2018/TAJ s Úřadem 

práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-6/2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-6/2018 vedené pod č. S 0184/2018/TAJ s Úřadem 

práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit 

realizaci dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 27. dubna 2018, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohod dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 27. dubna 2018. 

1670/86/18 1) bere na vědomí zápis č. 34/2018 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 19.3.2018 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu. 
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1671/86/18 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 

organizace o schválení účetních odpisů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) schvaluje odpisový plán od 1.1. a 1.4.2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 

městského obvodu dle bodu č. 2, 

Z: Mgr. Martina Škovránová     T: 4. května 2018. 

1672/86/18 1) bere na vědomí provoz Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 

organizace a Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace  

v měsících červenec a srpen 2018 dle důvodové zprávy. 

1673/86/18 1) rozhodla o neprojednání žádosti xxxxx, trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu  

s umístěním technického zařízení, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

2) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0198/2015/MBaI uzavřené dne 6. května 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0180/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0082/2016/MBaI uzavřené dne 15. března 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0181/2018 /MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0165/2015/MBaI uzavřené dne 21. dubna 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0182/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

8) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0157/2016/MBaI uzavřené dne 29. dubna 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0183/2018/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

10) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0140/2017/MBaI uzavřené dne 21. dubna 2017, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0186/2018/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 3, 5, 7, 9 a 11 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 30. května 2018,  

 

13) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků dle bodů č. 3, 5, 7, 9  

a 11 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. května 2018. 

1674/86/18 1) rozhodla o zrušení usnesení č. 2110/90/14 bod 2) ze dne 10. září 2014, kterým byl 

schválen vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – Radvanicích  
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a Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) projednala nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – 

Radvanicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – 

Radvanicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) projednala nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – 

Bartovicích, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

5) schvaluje nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – 

Bartovicích, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

6) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic k podpisu smluv o nájmu hrobových míst, dle bodů č. 3 a 5 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: trvale. 

1675/86/18 1) projednala návrh Kontrolního řádu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje Kontrolní řád městského obvodu Radvanice a Bartovice s účinností od 26. dubna 

2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním funkce tajemnice úřadu seznámit 

zaměstnance úřadu městského obvodu se schváleným Kontrolním řádem městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 26. dubna 2018. 

1676/86/18 1) projednala návrh Směrnice č. 1/2018, pro nakládání s pohledávkami městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje Směrnici č. 1/2018, pro nakládání s pohledávkami městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. května 2018, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním funkce tajemnice úřadu seznámit 

zaměstnance Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice se schválenou Směrnicí  

č. 1/2018, pro nakládání s pohledávkami městského obvodu Radvanice a Bartovice,  

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 26. dubna 2018. 

1677/86/18 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 

1040/42/08 z 24. září 2008, 

1169/49/13 z 16. ledna 2013, 

1514/63/13 z 14. srpna 2013, 

2050/87/14 z 30. července 2014, 

2110/90/14 z 10. září 2014, 

11/1/14 z 19. listopadu 2014, 

109/6/15 z 11. února 2015, 

186/10/15 z 8. dubna 2015, 

239/13/15 z 20. května 2015, 

241/13/15 z 20. května 2015, 

249/13/15 z 20. května 2015, 

537/27/15 z 2. prosince 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 
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902/47/16 z 21. září 2016, 

1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018, 

 

ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu. 

1678/86/18 1) projednala návrh plánu kontrol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje plán kontrol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním funkce tajemnice úřadu městského obvodu 

zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 31. prosince 2018. 

1679/86/18 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517   o      198 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617   o   1 800 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517   o   1 729 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 617   o      141 tis. Kč 

 

zvyšuje financování 

na pol. 8115     o      300 tis. Kč 

 

zvyšují převody 

na § 6330, pol. 4139     o      300 tis. Kč 

 

zvyšují přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063     o      151 tis. Kč  

 

zvyšují příjmy 

na § 3111, pol. 2122     o        28 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700014000000   o      400 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5021, org. 16     o       50 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5021, org. 17     o       20 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5192     o  1 138 tis. Kč  

na § 2333, pol. 5169     o     200 tis. Kč  

 

snižují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3111, pol. 5331, org. 1     o        71 tis. Kč  

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7402     o        80 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 16     o        50 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 17     o        20 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5342     o      300 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88     o      300 tis. Kč 
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na § 3612, pol. 5xxx     o      300 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx     o      700 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030     o   1 729 tis. Kč   

  

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6121, org. 17000xx000000   o      280 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121, org. 17000xx000000   o        58 tis. Kč  

na § 22xx, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700024000000  o   1 800 tis. Kč 

na § 22xx, pol. 6121, org. 1700024000000   o      200 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700004000000   o      200 tis. Kč 

na § 3745, pol. 612x, ÚZ 1030, org. 17000xx000000  o      141 tis. Kč 

 

zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063     o      151 tis. Kč 

na § 3111, pol. 6351, org. 1     o        99 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402     o      118 tis. Kč 

  

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 4. května 2018. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka       místostarosta 

 


