Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
96. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 26. září 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1841/96/18
1842/96/18

1) schvaluje program 95. schůze rady městského obvodu konané dne 12. září 2018.
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,
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,
902/47/16 z 21. září 2016,
1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1843/96/18

1844/96/18
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2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 19/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů
na pol. 4122, ÚZ 120x13014

o

144 tis. Kč

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ xxxxxxxxx
na pol. 4116, ÚZ 103x33063

o
o

600 tis. Kč
47 tis. Kč
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zvyšují nedaňové příjmy
na § 3111, pol. 2229, ÚZ 120x13014
na § 5512, pol. 2324
na § 3399, pol. 2111

o
o
o

47 tis. Kč
28 tis. Kč
16 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 6171, pol. 5192

o

150 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 1
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063, org. 1
na § 6402, pol. 5366, ÚZ 120x13014
na § 6171, pol. 51xx
na § 3613, pol. 51xx
na § 5512, pol. 51xx, org. 17
na § 5512, pol. 51xx, org. 16
na § 3349, pol. 5169

o
o
o
o
o
o
o
o
o

144 tis. Kč
600 tis. Kč
47 tis. Kč
47 tis. Kč
120 tis. Kč
20 tis. Kč
10 tis. Kč
28 tis. Kč
8 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 6171, pol. 6121, pol. 1700037000000

o

8 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. října 2018.
1) schvaluje harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2019 a metodiku pro sestavování
návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,

2) ukládá všem vedoucím odvětvových odborů, ředitelům příspěvkových organizací
a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu
požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky, a to v termínech dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
Z: vedoucí odvětvových odborů,
T: dle termínů uvedených v harmonogramu,
ředitelé příspěvkových organizací,
velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů,

1846/96/18

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitele příspěvkových
organizací a zaměstnankyni pověřenou vedením odboru majetkového, bytového a investic
informovat velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů o schváleném harmonogramu prací
na návrhu rozpočtu na rok 2019 a schválené metodice pro sestavování návrhu rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019,
Z: Mgr. Martina Škovránová,
Jana Cielecká
T: ihned.
1) projednala žádost J. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 482/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0442/2018/MBaI s J. B., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost I. P., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 481/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
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4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0443/2018/MBaI s I. P., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost M. Z., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 485/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0444/2018/MBaI s M. Z., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) bere na vědomí zápis č. 8/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0445/2018/MBaI s K. G., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0446/2018/MBaI s D. Š., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0455/2018/MBaI s R. S., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 d) předloženého materiálu,
11) projednala žádost J. P., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č.
S 0447/2018/MBaI, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0447/2018/MBaI s J. P., trvale
bytem xxxxx, k 30. září 2018, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
13) projednala žádost J. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0488/2015/MBaI uzavřené dne 1. října 2015, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,
14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0454/2018/MBaI s J. H., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,
15) projednala výpověď z nájmu bytu podanou M. G., trvale bytem xxxxx dle přílohy č. 7 a)
předloženého materiálu,
16) bere na vědomí ukončení nájmu bytu ze dne 30. září 2018 s M. G., trvale bytem xxxxx,
17) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 a 14 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. října 2018,

1847/96/18

18) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a výpovědi, dle bodů
č. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 a 14 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. října 2018.
1) projednala oznámení krajského úřadu o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů pro společnost SMOLO Recycling
s.r.o., IČ 04606884, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) nesouhlasí se zřízením a provozováním nového zařízení, určeného ke sběru nebo výkupu
odpadů pod názvem „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SMOLO Recycling, Ostrava –
Bartovice“ na pozemcích p.č. 1607/1, p.č. 1607/10, p.č. 1607/13 a p.č. 1607/14 v k.ú.
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Bartovice,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství nesouhlas
městského obvodu Radvanice a Bartovice s udělením jejich souhlasu k provozování zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů na pozemcích p.č. 1607/1, p.č. 1607/10, p.č. 1607/13 a p.č.
1607/14 v k.ú. Bartovice,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 10. října 2018,

Tisková
oprava
usnesení č.
1814/94/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření městského obvodu
dle bodu č. 2 tohoto usnesení po úpravě v příloze č. 2 předloženého materiálu,
Z : Bc. Aleš Boháč, MBA
T : 10. října 2018.
V bodě 4) se text „5494“ mění na „5492“

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta
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Mgr. Martina Linhartová
členka rady

