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Usnesení  
26. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

513/26/15 schvaluje program 26. schůze rady městského obvodu konané dne  18. listopadu 2015. 
514/26/15 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 
 
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. 

515/26/15 1) projednala žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 81/VPS/2015 o provedení stavby 
„Areál CANIS a.s. – novostavba haly“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 81/VPS/2015 o provedení stavby „Areál 
CANIS a.s. – novostavba haly“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                                          T: 27. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                   T: 27. listopadu 2015.  

516/26/15 bere na vědomí zápis č. 8/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 21. října 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

517/26/15 1) projednala návrhy plánu účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2016 dle 
přílohy č.1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2)   
- schvaluje plán účetních odpisů na rok 2016 u příspěvkové organizace Základní škola, 
Vrchlického 5, Ostrava – Radvanice, příspěvková organizace, IČ 70987700 dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu, 
 
- schvaluje plán účetních odpisů na rok 2016 u příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Těšínská 279, Ostrava – Radvanice, příspěvková organizace, IČ 70987742 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
- schvaluje plán účetních odpisů na rok 2016 u příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Za Ještěrkou 8, Ostrava – Bartovice, příspěvková organizace, IČ 70987734 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                            T: 25. listopadu 2015. 

518/26/15 1) projednala žádost Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Radvanice 
a Bartovice, se sídlem Ostrava-Bartovice, U Důlňáku 326/49, zastoupeného předsedou 
Boleslavem Zelinou, o souhlas s umístěním sídla pobočného spolku na adrese sídla 
statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87/281, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s umístěním sídla Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Radvanice 
a Bartovice, se sídlem Ostrava-Bartovice, U Důlňáku 326/49, na adrese sídla statutárního 
města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava-
Radvanice, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat Český svaz včelařů, 
o.s., základní organizace Radvanice a Bartovice, se sídlem Ostrava-Bartovice, U Důlňáku 
326/49, o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                        T: 24. listopadu 2015.  

519/26/15 1) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0681/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem R. B., xxxxx, IČ: 66694353, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0682/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem L. B., xxxxx, IČ: 61967556, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0683/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
500,- Kč s dárcem R. Č., xxxxx, IČ: 48423467, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0684/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem J. K., xxxxx, IČ: 73303038, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0685/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
500,-  Kč s dárcem M. L., xxxxx, IČ: 47837314, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0686/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
1000,- Kč s dárcem M. L., xxxxx, IČ: 63306891, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0687/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
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1000,- Kč s dárcem J. N., xxxxx, IČ: 14565081, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, dle 
přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0688/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem Ing. J. P., xxxxx, IČ: 68317611, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0689/2015/MBaI na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem J. V., xxxxx, IČ: 70622728, pro zajištění Mikulášské nadílky 2015, 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: 
zvýší běžné příjmy 
na § 3399, pol. 2321                                                                    o 13 tis. Kč 
 
zvýší běžné výdaje  
na § 3399, pol.51xx                                                                     o 13 tis. Kč 
 
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat 
rozpočtové opatření dle bodu č. 10 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková                                   T: 30. listopadu 2015, 
 
12) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                        T: 30. listopadu 2015, 
 
13) zmocňuje starostku k podpisu darovacích smluv o poskytnutí finančního daru dle bodů 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                   T: 30. listopadu 2015. 

520/26/15 1) projednala žádost o pronájem pozemku ze dne 6. 11. 2015 podanou panem W. S., bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 3230/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 52,26 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 
předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost o pronájem pozemku ze dne 26. 10. 2015 podanou panem M. S., bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 b předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda, 
o celkové výměře 1.166 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) 
předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodů č. 2 
a 4 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 16. prosince 2015, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodů 
č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 16. prosince 2015. 

521/26/15 1) projednala žádost ze dne 14. 10. 2015 společnosti GreenGas, a.s., se sídlem Rudé armády 
637, 739 21 Paskov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové 
výměře 13.757 m2, parc. č. 258/3, zahrada, o celkové výměře 10.404 m2, parc. č. 258/5, 
ostatní plocha, zeleň,  o celkové výměře 4.836 m2, parc. č. 30, ostatní plocha, hřbitov, 
urnový háj, o celkové výměře 2.209 m2, prac. č. 31, ostatní plocha, hřbitov, urnový háj, o 
celkové výměře 5.431 m2 a parc. č. 318, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 
3.745 m2, parc. č. 320/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1.550 m2, 
parc. č. 3205, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3.503 m2, parc. č. 
3206/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2.433 m2, parc. č. 3208, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1.311 m2, parc. č. 321, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o celkové výměře 727 m2, parc. č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 13. 913 m2, parc. č. 3275/1, ostatní plocha, dráha, o celkové 
výměře 7.863 m2, parc. č. 340/1, orná půda, o celkové výměře 1.872 m2, parc. č. 341/1, 
ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 2.112 m2, parc. č. 346, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o celkové výměře 972 m2, parc. č. 363, ostatní plocha, neplodná půda, 
o celkové výměře 2.440 m2, parc. č. 383, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 
výměře 1.097 m2, parc. č. 388/1, orná půda, o celkové výměře 2.739 m2 a parc. č. 388/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 129 m2 v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, z důvodu provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu (měření obsahu 
metanu v půdním vzduchu) a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch 
v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla 
v Moravskoslezském kraji“, s podmínkou, že pozemky výše uvedené, po ukončení stavby 
budou vráceny do původního, provozuschopného stavu a to v rozsahu dotčeného území a že 
nebudou prováděny práce na místních komunikací a nebude proveden žádný zásah 
do povrchu místních komunikací 3 a 4 třídy (tj. chodníky), případně budov stojících na výše 
uvedených pozemcích, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 16. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, 
dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 16. prosince 2015. 

522/26/15 1) projednala žádost JUDr. Evy Cechlové, notářky se sídlem v Bohumíně, nám. T.G. 
Masaryka 938, o vyslovení souhlasu se zastavením pozůstalostního řízení a s vydáním 
majetku nepatrné hodnoty (pohledávka z titulu nedoplatku důchodu ve výši 8 758 Kč vůči 
České správě sociálního zabezpečení) po zemřelém P. Š. statutárnímu městu Ostrava, 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí se zastavením pozůstalostního řízení a s vydáním majetku nepatrné hodnoty 
po zemřelém P. Š. notářkou JUDr. Evou Cechlovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Evu 
Cechlovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                          T: 16. prosince 2015. 

523/26/15 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství dle přílohy č. 3 a návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,  
 
2) doporučuje příslušným orgánům statutárního města Ostravy schválit návrh obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 3 
a návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
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3) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu odpovědi Magistrátu města Ostravy 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 19. listopadu 2015. 

524/26/15 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0691/2015) ke smlouvě o dílo č. 0435/2015 
ze dne 1. 9. 2015 na stavební práce pod názvem „Udržovací práce na chodnících ul. 
Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa“ a žádost o zaplacení zhotovené části díla dle příloh 
č. 1, 2, 3, 5 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s  uzavřením dodatku č. 1 (S 0691/2015) ke smlouvě o dílo č. 0435/2015 ze dne 
1. 9. 2015 na stavební práce pod názvem „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, 
Ostrava - Radvanice - I. etapa“ a zaplacením zhotovené části díla dle příloh č. 1, 5 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0691/2015) ke smlouvě o dílo 
č. 0435/2015  a zaplacení zhotovené části díla dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                          T: 30. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1 
(S 0691/2015) ke smlouvě o dílo č. 0435/2015 dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 30. listopadu 2015. 

525/26/15 1) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 4. 11. 2015 podanou manželi D. a V. T., oba 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/62 panem D. T. a paní V. T., oba bytem xxxxx 
panu M. D., bytem xxxxx, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města 
Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: dle termínu Rady města Ostravy, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva. 

526/26/15 1) ruší usnesení č. 377/19/15 ze dne 12. srpna 2015, 
 
2) projednala nabídku koupě pozemku parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 1.166 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu 
 
a) souhlasit se záměrem prodat pozemek parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda, 
o výměře 1.166 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
b) uložit starostce městského obvodu předložit rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice k projednání orgánům města Ostravy, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: dle termínu Rady města Ostravy, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3 
tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: dle termínu zastupitelstva, 
 
5) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského 
obvodu dle bodu 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: dle termínu zastupitelstva. 

527/26/15 1) projednala žádost E. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 516/2014/MBaI uzavřené dne 29. prosince 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0695/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 516/2014/MBaI s E. S., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) projednala žádost I. F., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 676/2013/MBaI uzavřené dne 30. prosince 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0696/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 676/2013/MBaI s I. F., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
5) projednala žádost P. G., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 649/2013/MBaI uzavřené dne 10. prosince 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0697/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 649/2013/MBaI s P. G., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu, 
 
7) projednala žádost D. P., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 003/2015/MBaI uzavřené dne 26. ledna 2015, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0698/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 003/2015/MBaI s D. P., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu, 
 
9) projednala žádost J. Z., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 517/2014/MBaI uzavřené dne 10. prosince 2014, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0699/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 517/2014/MBaI s J. Z., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu, 
 
11) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 176, k bytu č. 4, na ulici Třanovského 875/21, Ostrava-Radvanice, 
dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0700/2015/MBaI s A. B., trvale bytem 
xxxxx, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
13) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 9. prosince 2015, 
 
14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv dle bodů 2, 4, 6, 8, 10 
a 12 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 9. prosince 2015. 
528/26/15 1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého 

majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice v celkové 
pořizovací hodnotě 549.349,23 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 16. prosince 2015, 
 
4) ukládá předsedkyni likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
Z: Žaneta Rojíčková                                                  T: 16. prosince 2015. 

529/26/15 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
 
snižuje financování  
na pol. 8115        o  2 623 tis. Kč 
 
zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13015       o     196 tis. Kč 
na pol. 4116, ÚZ 104x13013, 33x13234     o     500 tis Kč  
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 14004, org. 517    o       26 tis. Kč 
 
zvyšují běžné příjmy 
na § 5512, pol. 2324       o       28 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové příjmy 
na § 3639, pol. 3111       o     237 tis. Kč  
na § 3639, pol. 3114       o  1 536 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 2219, pol. 5171       o     200 tis. Kč 
na § 2219, pol. 5169       o     180 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5011       o       22 tis. Kč 
na § 3632, pol. 5169       o     400 tis. Kč 
na § 3725, pol. 5137       o     434 tis. Kč 
na § 3725, pol. 5169       o       75 tis. Kč 
na § 6171, pol. 51xx       o     120 tis. Kč 
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121        o     300 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6121       o     150 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ, 13015     o      196 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013, 33x13234    o      500 tis. Kč  
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004, org. 16    o        26 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5137       o        28 tis. Kč  
na § 3349, pol. 5169       o        22 tis. Kč 
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na § 3399, pol. 5139       o      120 tis. Kč  
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121       o      380 tis. Kč  
na § 3725, pol. 6122       o      509 tis. Kč 
        
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková   T: 27. listopadu 2015. 

530/26/15 1) projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2016 dle přílohy č. 1 – 6 
předloženého materiálu a rozpočtového výhledu na léta 2017 - 2019 dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského obvodu 
na rok 2016 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a rozpočtového výhledu na léta 
2017 – 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, po úpravách navržených členy rady 
městského obvodu, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu 
na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 - 2019 k projednání zastupitelstvu 
městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                     T: 17. prosince 2015. 

531/26/15 1) projednala žádost ze dne 4. 11. 2015 podanou společností OTIS a.s., Jana Opletala 
3506/45, 690 02 Břeclav, o uzavření trojstranné dohody, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření trojstranné dohody č. S 0690/2015/MBaI se společností LIFTCOMP 
a.s., Záhumenní 2320/11, 708 00 Ostrava-Poruba, a se společnosti OTIS a.s., Jana Opletala 
3506/45, 690 02 Břeclav a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice 
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský              T: 30. listopadu 2015, 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu trojstranné dohody, dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                   T: 30. listopadu 2015. 

532/26/15 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 177, k bytu č. 3, na ulici U Statku 185/6, Ostrava-Bartovice, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0702/2015/MBaI s O. H., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) bere na vědomí zápis č. 11/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0703/2015/MBaI s M. G., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2 
a 4 tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 9. prosince 2015, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 9. prosince 2015. 

 
 
Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 
starostka       místostarosta 


