
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
48. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 19. prosince 2012 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1127/48/12 1. schvaluje program 48. schůze rady městského obvodu konané dne  

19. prosince 2012. 

1128/48/12 

 

1. souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení č.: 

553/33, bod 2. z 28. ledna 2004, 

1580/89, bod 2 g) z 29. března 2006, 

253/12, bod 2. z 9. května 2007, 

1817/70, bod 7 a) z 2. prosince 2009, 

2085/79 z 21. dubna 2010 + 2200/82 z 2. června 2010, 

78/4, bod 4. z 19. ledna 2011, 

146/7 bod 4. z 2. března 2011, 

772/33/12 z 25. dubna 2012, 

773/33/12 z 25. dubna 2012, 

1114 bod 3/47/12 z 5. prosince 2012, 

1114 bod 6/47/12 z 5. prosince 2012, 

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. 

1129/48/12 

 

1. projednala  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., prostřednictvím fyzické osoby  

Ing. Martina Bartečka, sídlem xxx, o vstup na pozemek parc. č. 2067, ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, týkající se stavby „Ostrava, 2074/12 

Jakubec, přípojka NN“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 595/2012/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-

Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní 

komunikace  v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, na ulici Na Pasekách, strpět umístění stavby 

„Ostrava, 2074/12 Jakubec, přípojka NN“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ 24729035,  

za jednorázovou úhradu 400,- Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

 

 

4. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
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č. 3. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 7. ledna 2013, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 7. ledna 2013. 

1130/48/12 

 

1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o.,  

se sídlem Orlová-Lutyně, Polní 1294, PSČ 735 14 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu na stavbu „Ostrava Bartovice, p. Vojáček, p. Zápalka, přípojka NNk“, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 599/2012/MBaI o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00,  

IČ 00845451-17, na části pozemku parc. č. 1220/8, ostatní plocha, jiná plocha,  

na ul. Šenovská v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava Bartovice, 

p. Vojáček, p. Zápalka, přípojka NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ 24729035,  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,-- Kč + 240,-- Kč 20% DPH, celkem 1.440,-- Kč, 

včetně 20% DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 8. ledna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 8. ledna 2013. 

1131/48/12 

 

1. bere na vědomí zápis č. 9/2012 z jednání kulturní a sportovní komise  

ze dne 14. listopadu 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1132/48/12 1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 547/2012/MBaI  na pronájem pozemku     

parc. č. 2217/23, ostatní  plocha, neplodná půda o výměře cca 1166 m2 v k. ú.  Radvanice, 

obec Ostrava, s pronajímatelem Martinem Sajem, trvale bytem xxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 8. ledna 2013,     

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 8. ledna 2013. 

1133/48/12 

 

1. souhlasí s přijetím Provozního řádu motorových vozidel městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. pověřuje vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu  

k přijetí opatření směřujících k zajištění aplikace Provozního řádu motorových vozidel,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 31. prosince 2012 

1134/48/12 

 

1. projednala žádost o nájmu za honební pozemky o celkové výměře 5,6629 ha, 

předloženou Honebním společenstvem Radvanice, sídlem Radvanická 232, 716 00 
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Ostrava-Radvanice, IČ 71184210 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o úhradě nájmu ve výši 57,-- Kč za honební pozemky o celkové výměře 

5,6629 ha dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 31. prosince 2012, 

1135/48/12 

 

1. rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 
zákazníkovi č. 14832 (ev. č. 586/2012/MBaI) o dodávce elektřiny, resp. o sdružených 
službách dodávky elektřiny s dodavatelem Dalkia Commodities CZ, s.r.o., se sídlem 
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, včetně přílohy, kterou tvoří: 
a) Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro napěťovou úroveň NN-odběratelé  
kategorie C, 
b) Seznam odběrních míst dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Dlouhá T: 31. prosince 2012, 
 
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. prosince 2012. 

1136/48/12 

 

1. schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu a zasedání zastupitelstva 

městského obvodu v 1. pololetí roku 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1137/48/12 

 

1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření 

smlouvy č. S 0604/2012 na vypracování zadávací dokumentace a zajištění organizace 

zadávacího řízení pro výběr dodavatele rozhlasových systémů a dodavatele měřících 

systémů navržených v rámci projektu lokálních varovných systémů a to vše v souladu  

s projektem „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany před povodněmi  

pro městský obvod Radvanice a Bartovice“ se zhotovitelem společností HERO trade, 

s.r.o., se sídlem Smetanova 639/26, 757 01 Valašské Meziříčí dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

 

2.  ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0604/2012 na vypracování zadávací 

dokumentace a zajištění organizace zadávacího řízení pro výběr dodavatele rozhlasových 

systémů a dodavatele měřících systémů navržených v rámci projektu lokálních varovných 

systémů dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 8. ledna 2013, 

 

3.  zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0604/2012 na 

vypracování zadávací dokumentace a zajištění organizace zadávacího řízení pro výběr 

dodavatele rozhlasových systémů a dodavatele měřících systémů navržených v rámci 

projektu lokálních varovných systémů dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

Z: Richard Dudek, DiS. T: 8. ledna 2013.  

1138/48/12 

 

1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení 

plné moci č. 19/2012     společnosti SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, 

702 00 Ostrava, IČ 25324365, zastoupené Ing. Hubertem Řehulkou, členem 

představenstva, jako zmocněnce k zastupování  pro zajištění dokladů, vyjádření, 

stanovisek, jakož i ke korespondenci a k jednání s úřady a ostatními dotčenými účastníky 

řízení, v rámci vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu: 
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„Celoplošná oprava ulice Turgeněvova včetně odvodnění v k.ú. Radvanice“, dle bodu č. 1 

předloženého materiálu,  

        

2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 19/2012, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,    

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 31. prosince 2012. 

1139/48/12 

 

1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení 

plné moci č. 20/2012 společnosti Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – 

Vítkovice, IČ 48391531, zastoupené Ing. Ivanem Nevyjelem, ředitelem společnosti, jako 

zmocněnce k zastupování pro zajištění dokladů, vyjádření, stanovisek, jakož i ke 

korespondenci a k jednání s úřady a ostatními dotčenými účastníky řízení,  

v rámci vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu: „Výstavba 

chodníku na ul. Na Pasekách“, dle bodu č. 1 předloženého materiálu,  

        

2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 20/2012, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,    

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 31. prosince 2012. 

1140/48/12 

 

1. bere na vědomí zápis č. 8/2012 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. října 2012 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí zápis č. 9/2012 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 28. listopadu 2012 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

1141/48/12 

 

1.  bere na vědomí zápis z 21. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konaného dne 13. listopadu 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

a zhodnocení činnosti komise školství, mládeže a sportu rady městského obvodu  

dle přílohy č. 2. 

1142/48/12 

 

1.  bere na vědomí zápis z 22. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konaného dne 11. prosince 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a plán 

činnosti komise školství, mládeže a sportu rady městského obvodu v roce 2013 dle přílohy 

č. 2. 

1143/48/12 

 

1. projednala žádost o schválení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu - 2 smluv  

o výpůjčce nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987718 

a 

a) Rekre park o.s. Petra Křičky 2699/3, 702 00 Ostrava 2, zastoupený Mgr. Davidem 

Wardasem, s účinností od 1. ledna 2013 – 28. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

b) Rytíři z Huckeswagen, 739 47 Kozlovice 359, zastoupené Miroslavem Holišem,  

s účinností od 1. ledna 2013 - 28. června 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,   

                       

2.   nesouhlasí s uzavřením 2 smluv o výpůjčce nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987718 

a 

a) Rekre park o.s. Petra Křičky 2699/3, 702 00 Ostrava 2, zastoupené Mgr. Davidem 

Wardasem, s účinností od 1. ledna 2013 – 28. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

b) Rytíři z Huckeswagen, 739 47 Kozlovice 359, zastoupené Miroslavem Holišem,  

s účinností od 1. ledna 2013 - 28. června 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 28. prosince 2012. 

1144/48/12 1. projednala návrhy na odpisy a likvidaci movitého majetku Základní školy Ostrava-



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

5/9   

48. schůze ze dne 19. 12. 2012 

 Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987718, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u příspěvkové organizace: 

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987718, 

v celkové pořizovací hodnotě 186.513,70 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

      

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle tohoto 

usnesení,   

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 28. prosince 2012. 

1145/48/12 

 

bere na vědomí  

1. zápis z 20. jednání sociální komise rady městského obvodu, které se konalo  

dne 7. prosince 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

2. zhodnocení činnosti sociální komise za rok 2012, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

3. plán práce sociální komise na rok 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

1146/48/12 

 

1. bere na vědomí zápis č. 6/2012 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 605/2012/MBaI s p. Ondřejem 

Prekopem, bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 606/2012/MBaI s p. Martinou 

Janošcovou, bytem xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 607/2012/MBaI s p. Františkem 

Kmínkem, bytem xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 608/2012/MBaI s p. Adamem Sulkem, 

bytem xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 609/2012/MBaI s p. Janem 

Goldbrichtem, bytem xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

7. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 610/2012/MBaI s p. Stanislavou 

Judákovou, bytem xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

8. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 611/2012/MBaI s p. Blankou Fojtův, 

bytem xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

9. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 612/2012/MBaI s p. Rostislavem Lisem, 

bytem xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

10.  rozhodla o uzavření dodatku č. 3, vedeného pod č. 613/2012/MBaI, s p. Petrem 

Neumannem, bytem xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

11.   rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 614/2012/MBaI s p. Dagmar 

Pavelkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

12.  ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 - 

11 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 31. prosince 2012, 
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13.   zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu bytu, 

smluv o nájmu bytů, dodatku k nájemní smlouvě dle bodů 3 – 11 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. prosince 2012. 

1147/48/12 

 

1. rozhodla o souhlasu s umístěním sirény HZSMSK na bytový dům Revírní 849/4, 716 

00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 10. ledna 2013, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s umístěním sirény dle bodu 

1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 10. ledna 2013. 

1148/48/12 

 

1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti Profiprojekt s.r.o.,  

se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu na stavbu „Ostrava, Na Pasekách, p. Ossová, přípojka NNk“, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 615/2012/MBaI o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00,  

IČ 00845451-17, na části pozemku parc. č. 2033, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 na ul. Na Pasekách, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava,  

Na Pasekách, p. Ossová, přípojka NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti  

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného  

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,-- Kč + 400,-- Kč 20% DPH, celkem 

2.400,-- Kč, včetně 20% DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 8. ledna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 8. ledna 2013. 

1149/48/12 

 

1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu  

č. 12/2012 ze dne 10. prosince 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. pověřuje starostku městského obvodu k předložení zápisu z jednání kontrolního výboru 

zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: na 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu. 

1150/48/12 

 

1. rozhodla o prominutí 50 % poplatků z prodlení z celkové výše paní Soni Florčíkové 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu  

č. 1, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 10. ledna 2012, 

 

3. zmocňuje starostku k podpisu odpovědi dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 10. ledna 2012. 

1151/48/12 

 

1. projednala dopis odboru majetkového magistrátu města Ostravy o převodu pozemků  

ve vlastnictví České republiky, k. ú. Bartovice, obec Ostrava podle zákona č. 173/2012 
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Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů do majetku statutárního města 

Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o souhlasu s převodem části pozemku, tj.  podíl 1/14  parc. č. 1735, ostatní 

plocha o celkové výměře 1222 m2 vedený na LV č. 611, vše v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava a souhlasí s převodem pozemku do správy městského obvodu Radvanice a 

Bartovice, budou-li ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  

  

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 31. prosince 2012, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat majetkový odbor 

magistrátu města Ostravy o stanovisku rady dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 31. prosince 2012. 

1152/48/12 

 

1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 617/2012/MBaI na pronájem části pozemku 

parc. č. 2217/22, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 165 m2 v k. ú.  Radvanice, obec 

Ostrava, s pronajímatelem Hansen Electric spol. s r.o., sídlem Těšínská 2977/79c, Opava-

Předměstí, PSČ 746 01, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 8. ledna 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 8. ledna 2013. 

1153/48/12 1.  souhlasí s půjčením motorového vozidla Peugeot Boxer Sboru dobrovolných hasičů 

Bartovice k cestě na zimní soustředění do Itálie v době od 1. února 2013 do 10. února 

2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.  ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice zajistit potřebná opatření dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 1. února 2013. 

1154/48/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí  

na pol. 4121, ÚZ 99 o   486 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze SR  

na pol. 4116, ÚZ xxxxx o  32 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy  

na § 3632, pol. 2111 o  65 tis. Kč 

na § 3639, pol. 2329 o  28 tis. Kč 

na § 6310, pol. 2141 o  24 tis. Kč 

na § 3113, pol. 2122, org. X o  15 tis. Kč  

 

snižují daňové příjmy 

na pol. 1347 o  360 tis. Kč 
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snižují běžné příjmy  

na § 6171, pol. 2329 o  28 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5167, org. 16 o  15 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5171, org. 16 o  40 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5172, org. 16 o  4 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5173, org. 16 o  8 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5175, org. 16 o  3 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5151, org. 16 o  6 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362 o  74 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5171 o  97 tis. Kč 

na § 3722, pol. 5169 o  80 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5156 o   5 tis. Kč  

na § 3421, pol. 5194, ÚZ 7401 o  1 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121 o  650 tis. Kč  

  

zvyšují běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5xxx, org. 6 o  80 tis. Kč 

na § 3349, pol. 5169 o  20 tis. Kč 

na § 3639, pol. 51xx o  26 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5154, org. 16 o  6 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx, ÚZ xxxxx o  32 tis. Kč 

na § 3632, pol. 5139 o  25 tis. Kč 

na § 221x, pol. 5139 o  15 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5137 o  25 tis. Kč 

na § 3399, pol. 51xx o  24 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331, org. X o  15 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5137 o  4 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5xxx o  70 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5169 o  97 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5137 o   80 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5169 o  5 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5175, ÚZ 7401 o   1 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6122, org. 16 o  70 tis. Kč 

na § 221x, pol. 6121 o  650 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje  

na § 6114, pol. 5xxx, ÚZ 98008 o  20 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje  

na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98008 o  20 tis. Kč 

  

  

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 28. prosince 2012 
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Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


