Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
98. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 24. října 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1866/98/18
1867/98/18

1) schvaluje program 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24. října 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,

1868/98/18
1869/98/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) bere na vědomí vyhlášení volných dnů na Základní škole Ostrava – Radvanice, Vrchlického
5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace o schválení upraveného odpisového plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

1870/98/18

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 2. listopadu 2018.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o čerpání finančních prostředků ve výši 82.511,- Kč z rezervního fondu, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši 82.511,- Kč z rezervního fondu Základní
školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto
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materiálu,

1871/98/18

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 2. listopadu 2018.
1) projednala Příkaz č. 3/2018, kterým se stanovuje plán inventur městského obvodu
Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje Příkaz č. 3/2018, kterým se stanovuje plán inventur městského obvodu Radvanice
a Bartovice k 31. prosinci 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá tajemnici úřadu zajistit realizaci příkazu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: tajemník
T: 1. února 2019,
4) bere na vědomí ukončení funkce jednatelky Ústřední inventarizační komise Ing. Kateřiny
Poskerové, bývalé zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,

1872/98/18

1873/98/18

5) jmenuje Bc. Zuzanu Zouharovou, zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice, jednatelkou Ústřední inventarizační komise Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice, a to s účinností od 25. října 2018.
bere na vědomí zápis č. 7/2018 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. října 2018 dle přílohy
předloženého materiálu.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0485/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0334/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Úprava křižovatky Radvanická x
Čapkova“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0485/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0334/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Úprava křižovatky Radvanická x
Čapkova“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0485/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0334/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. října 2018,

1874/98/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
(S 0485/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0334/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2018.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0484/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek
Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0484/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek
Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0484/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
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Z: Ing. Věra Raisová
T: 26. října 2018,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 (S 0484/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 26. října 2018.
1) projednala žádost ze dne 24. září 2018 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné
moci Jindřiškou Wróblovou, sídlem tř. 28. října 168, 709 02 Ostrava, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Slezská
Ostrava 4162/4, přípojka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 31, pohřebiště, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 13 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0488/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu „Slezská Ostrava 4162/4, přípojka NNk“, a to na
části pozemku parc. č. 31, pohřebiště, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 13 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 13. září 2018 podanou paní M. Š., bytem xxxxx, zastoupenou
na základě plné moci firmou HOUSEPROJEKT – project & building s. r. o., sídlem Puškinova
466/16, 743 01 Bílovec, IČ: 26828006, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu a to na části pozemku parc. č.
792/22, trvalý travní porost, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 8 m2,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0490/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu a to na části pozemku parc. č. 792/22, trvalý
travní porost, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 8 m2, dle přílohy č. 2
c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 11. září 2018 podanou společností RESIDOMO, s. r. o., se sídlem
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 05253268, zastoupenou na základě
plné moci firmou PROJEKCE KRUPIČKA s. r. o. sídlem Dlouhá třída 1226/44a, 736 01
Havířov, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka pro objekt na parc. č. 785/4 v kat. území
Radvanice (715018)“, a to na části pozemku parc. č. 785/1, zeleň, ostatní plocha, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 28 m2, dle příloh č. 3 a) a 3 b)
předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0491/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka pro objekt na parc. č. 785/4
v kat. území Radvanice (715018)“, a to na části pozemku parc. č. 785/1, zeleň, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 28 m2, dle přílohy č. 3 c)
předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2018,
8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0488/2018/MBaI, S 0490/2018/MBaI a S 0491/2018/MBaI o zřízení služebností
a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
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1) projednala žádost ze dne 22. června 2018, podanou Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Ostrava - Bartovice, se sídlem U Statku 422/8, 717 00
Ostrava – Bartovice, o souhlas s předávacím protokolem „Nové zpevněné plochy“, umístěné
na pozemku parc. č. 1353, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s předávacím protokolem „Nové zpevněné plochy“, umístěné na pozemku
parc. č. 1353, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 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: Jana Cielecká
T: 31. října 2018,

1877/98/18

1878/98/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu předávacího protokolu, dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018“ Základní
školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) projednala žádost Mgr. Hany Parobkové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu
s vydáním majetku po zemřelém, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém L. K. notářkou Mgr. Hanou Parobkovou, dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,

1879/98/18

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí informovat
notářku Mgr. Hanu Parobkovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 30. října 2018.
1) projednala souhlasné prohlášení Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Radvanice
a Bartovice, o splnění podmínek kupní smlouvy ze dne 5. listopadu 2015, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasného prohlášení Statutárního města Ostrava, Městského obvodu
Radvanice a Bartovice, o splnění podmínek kupní smlouvy ze dne 5. listopadu 2015,
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: Jana Cielecká
T: 31. října 2018,

1880/98/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasného prohlášení, dle přílohy č. 2
tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) projednala žádost K. G., trvale bytem xxxxx, o prominutí nájmu ke smlouvě
č. S 0455/2018/MBaI uzavřené dne 18. října 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o neprominutí nájmu za měsíc říjen 2018, ke smlouvě č. S 455/2018/MBaI
uzavřené dne 18. října 2018 s K. G.,
3) projednala žádost P. T., trvale bytem xxxxx, o prominutí nájmu ke smlouvě
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č. S 0379/2018/MBaI uzavřené dne 11. září 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) rozhodla o neprominutí nájmu za měsíc říjen 2018, ke smlouvě č. S 0379/2018/MBaI
uzavřené dne 11. září 2018 s P. T.,

1881/98/18

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2018.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0508/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka
a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0508/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka
a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 2 (S 0508/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 9. listopadu 2018,

1882/98/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 2
(S 0508/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. listopadu 2018.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0497/2018/SŘDaŽP pod názvem „Zimní
údržba místních komunikací v období 2018/2019“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s.
Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0497/2018/SŘDaŽP pod názvem „Zimní údržba
místních komunikací v období 2018/2019“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská
Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0497/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2) tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. října 2018,

1883/98/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0497/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2018.
1) bere na vědomí zápis č. 10/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0489/2018/MBaI s J. S., trvale bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0492/2018/MBaI s E. Č., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0501/2018/MBaI s M. M., trvale bytem

5/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

98. schůze ze dne 24. října 2018

xxxxx, dle přílohy č. 1 d) předloženého materiálu,
5) projednala žádost J. K., trvale bytem xxxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0517/2017/MBaI
uzavřené
dne
31.
října
2017,
dle
přílohy
č. 2 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0493/2018/MBaI s J. K., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost A. I., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0629/2015/MBaI uzavřené dne 26. října 2015, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0494/2018/MBaI s A. I., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
9) projednala žádost S. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0491/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0495/2018/MBaI se S. H., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0504/2018/MBaI se J. B., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0505/2018/MBaI s O. P., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0503/2018/MBaI s L. V., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 5 c) předloženého materiálu,
14) projednala žádost M. B., trvale bytem xxxxx o přistoupení k dluhu, uznání dluhu, dohoda
o úhradě dluhu, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,
15) rozhodla o přistoupení k dluhu, uznání dluhu, dohoda o úhradě dluhu se splátkovým
kalendářem č. S 0507/2018/MBaI s M. B., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého
materiálu,
16) projednala žádost M. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 484/2017/MBaI uzavřené dne 20. září 2017, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu,
17) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0509/2018/MBaI s M. B., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,
18) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a 17 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 24. listopadu 2018
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19) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, dohody a smluv, dle bodů č. 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a 17 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. listopadu 2018.
1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 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 ze dne 27. 4. 2018, evidovaného
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pod č. S 510/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 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. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018,
5) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 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 ze dne 27. 4. 2018, evidovaného
pod č. S 511/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 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. 2 předloženého materiálu,
7) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 6) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018,
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8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 6) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) schvaluje po úpravě v příloze předloženého materiálu rozpočtové opatření č. 20/2018,
kterým se
zvyšují ostatní investiční přijaté transfer ze státního rozpočtu
na pol. 4216, ÚZ 107xxxxxx

o 2 875 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 3111, pol. 2122

o

1 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121, org. 1700014000000
na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000
na § 3745, pol. 6121, org. 1700030000000
na § 2212, pol. 6121, org. 1700015000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000
na § 3745, pol. 6121, org. 1700031000000

o
o
o
o
o
o

300 tis. Kč
200 tis. Kč
626 tis. Kč
89 tis. Kč
240 tis. Kč
100 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 5512, pol. 50xx, org. 16
na § 2219, pol. 5169
na § 3639, pol. 5169
na § 3111, pol. 5169

o 180 tis. Kč
o 40 tis. Kč
o 400 tis. Kč
o 150 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3612, pol. 5171
na § 5512, pol. 5132, org. 16

o 450 tis. Kč
o 180 tis. Kč
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na § 3745, pol. 51xx
na § 3745, pol. 5xxx
na § 3632, pol. 51xx
na § 2221, pol. 51xx

o 726 tis. Kč
o 270 tis. Kč
o 90 tis. Kč
o 80 tis. Kč

zvyšují transfery PO
na § 3111, pol. 5331, org. 3

o

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121, ÚZ 107xxxxxx, org. 1700014000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700024000000
na § 2221, pol. 6121, org. 17000xx000000
na § 3639, pol. 6121, org. 1700033000000

o 2 875 tis. Kč
o 89 tis. Kč
o 40 tis. Kč
o 400 tis. Kč

1 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. října 2018.

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta
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Pavel Šebesta
člen rady

