Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
68. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 23. října 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1626/68/13 schvaluje program 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23. října 2013.
1627/68/13 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,
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,
1023 bod 3./43/12 z 10. října 2012,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1628/68/13
1629/68/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
bere na vědomí zápis z 31. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 8. října 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 734
a
a) ASA expert a.s., se sídlem Konečného 1919/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava,
na dar ve výši 4.000 Kč, určený k nákupu hraček,
b) Jiřím Foldynou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.000 Kč, určený k nákupu hraček, herních
prvků, pomůcek a didaktického materiálu,
c) Ing. Ondřejem Šilhanem PhD., xxx, xxx, na dar
ve výši 3.600 Kč, určený k
nákupu hraček, pomůcek a didaktického materiálu,
d) Drahomírou Vicherkovou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.600 Kč, určený k nákupu
hraček, pomůcek a didaktického materiálu,
e) Petrou Paličkovou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.600 Kč, určený k nákupu hraček,
pomůcek a didaktického materiálu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 734
a
a) ASA expert a.s., se sídlem Konečného 1919/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava,
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na dar ve výši 4.000 Kč, určený k nákupu hraček, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
b) Jiřím Foldynou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.000 Kč, určený k nákupu hraček, herních
prvků, pomůcek a didaktického materiálu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
c) Ing. Ondřejem Šilhanem PhD., xxx, xxx, na dar
ve výši 3.600 Kč, určený k
nákupu hraček, pomůcek a didaktického materiálu,
dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
d) Drahomírou Vicherkovou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.600 Kč, určený k nákupu
hraček, pomůcek a didaktického materiálu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
e) Petrou Paličkovou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.600 Kč, určený k nákupu hraček,
pomůcek a didaktického materiálu, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu,

1630/68/13

1631/68/13

1632/68/13

1633/68/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. října 2013.
1. bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského
obvodu konaného dne 4. září 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 4/2013 dle bodu 1. tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: prosinec 2013.
1. bere na vědomí Příkaz č. 4/2013 tajemnice Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice, kterým se doplňuje Příkaz č. 1/2012 k ustanovení škodní komise, určení
náplně její činnosti a k postupu zaměstnavatele při náhradách škod, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
2. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
informovat tajemníka Magistrátu města Ostrava o přijetí Příkazu č. 4/2013 tajemnice
Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, kterým se doplňuje Příkaz č. 1/2012
tajemnice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice k ustanovení škodní komise,
určení náplně její činnosti a k postupu zaměstnavatele při náhradách škod, dle bodu č. 1
tohoto usnesení.
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 31. prosince 2013.
bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně žádosti do výběrového řízení pro
poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy na dovybavení školních hřišť
základních škol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala žádost pana Františka Kotrly, trvale bytem xxx, xxx o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu „vjezdu a výjezdu“ na části pozemku parc. č. 2939,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k rodinnému domu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 507/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,
IČ 00845451-017 na části pozemku parc. č. 2939, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět
umístění stavby „vjezdu a výjezdu“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného pana Františka
Kotrly, trvale bytem xxx, xxx, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + 420,00 Kč
21% DPH, celkem 2.420,00 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
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T: 5. listopadu 2013,

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 507/2013/MBaI
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. listopadu 2013.
1. projednala žádost společnosti S4-Investment s.r.o., podanou prostřednictvím Atelier
38 s.r.o., se sídlem Husova 1431/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ:26858343
o vstup na pozemek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu na zřízení vodovodní přípojky na akci „Obytná zóna OstravaBartovice, technická infrastruktura“, na části pozemku parc. č. 1012/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 1012/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 554/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a o právu provést stavbu, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného:
statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281,
716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451-17 na části pozemku parc. č. 1012/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, na ulici Radova v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět
umístění vodovodní přípojky na akci „Obytná zóna Ostrava-Bartovice, technická
infrastruktura“, umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného společnosti S4-Investment
s.r.o., se sídlem U Panelárny 573/3, 773 00 Olomouc-Chválkovice, IČ:26845547,
zastoupené panem Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti Atelier 38 s.r.o.,
se sídlem Husova 1431/9, 702 00 Moravská Ostrava za jednorázovou úhradu
400,00 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 4. listopadu 2013,

1635/68/13

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 4. listopadu 2013.
1. projednala žádost pana Miroslava Paterny, trvale bytem xxx, xxx o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu „vjezdu a výjezdu“ na části pozemku parc. č. 3227/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k rodinnému domu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 515/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,
IČ 00845451-017 na části pozemku parc. č. 3227/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
strpět umístění stavby „vjezdu a výjezdu“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného pana
Miroslava Paterny, trvale bytem xxx,xxx, za jednorázovou úhradu ve výši 11.456,00 Kč
+ 2.405,76 Kč 21% DPH, celkem 13.861,76 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
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1637/68/13
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T: 5. listopadu 2013,

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 515/2013/MBaI
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. listopadu 2013.
1. rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3227/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 22,2 m2, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 4. listopadu 2013.
1. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou prostřednictvím
společnosti Profiprojekt, s.r.o., se sídlem Zahradní 739, Paskov, PSČ 739 21,
IČ 27779319, o vstup na pozemek parc. č. 3228/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, týkající se stavby „Ostrava 2953/3, Nociar, příp.NNk“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 547/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvě zakládající právo umístit a provést stavbu, spočívající v povinnosti
budoucího povinného: statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,
se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku
parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
na ulici Bučinská, strpět umístění stavby „Ostrava 2953/3, Nociar, příp. NNk“ 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 IVPodmokly, 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 vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 5. listopadu 2013,

1638/68/13

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. listopadu 2013.
1. projednala žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637,
739 21 Paskov, IČ: 00494356 o souhlas s umístěním vrtů na pozemku parc. č. 730/1
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rámci projektu 35/AKT „Komplexní řešení
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 730/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha o celkové výměře 58864 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, který
je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem
umístění odplyňovacích vrtů VM-OV č. 117 a 118 v rámci projektu 35/AKT „Komplexní
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 5. listopadu 2013,

1639/68/13

1640/68/13
1641/68/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním vrtů dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. listopadu 2013.
1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/55 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 27 m2, dle zákresu ve snímku, který
je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 5. listopadu 2013.
bere na vědomí zápis z 28. jednání sociální komise rady městského obvodu, které
se konalo dne 9. října 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí
č. SV/23.1/2005 se Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková
organizace,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 2, ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí
č. SV/23.1/2005 ze dne 22. prosince 2005 s vypůjčitelem:
Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. října 2013,

1642/68/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku ke smlouvě o výpůjčce
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. října 2013.
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 518/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 516/2012/MBaI, s p. Tomášem Šimkovičem, bytem xxx, xxx, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 520/2013/MBaI s p. Ludmilou
Botorovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 521/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 513/2012/MBaI, s p. Žanetou Ševčíkovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č.
3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 491/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 512/2012/MBaI, s p. Liborem Zegzulkou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č.
4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 519/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 502/2012/MBaI, s p. Dagmar Konečnou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
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6. bere na vědomí zápis č. 5/2013 ze Sboru starostky pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu,
7. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 536/2013/MBaI s p. Evou Stoškovou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8. bere na vědomí zápis č. 6/2013 ze Sboru starostky pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 8 předloženého materiálu,
9. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 522/2013/MBaI
s p. Naděždou Socháčovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 537/2013/MBaI s p. Marcelou
Náplavovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 538/2013/MBaI
s Ing. Lukášem Blažkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 539/2013/MBaI s p. Janem Vachalou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 540/2013/MBaI s p. Danielem Pekařem,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
14. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 523/2013/MBaI
s p. Vladislav Blanařem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
15. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 541/2013/MBaI s p. Josefem Ziembou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
16. rozhodla o neuzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 543/2013/MBaI
s p. Petrem Kožušníkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,
17. rozhodla o souhlasu s rozdělením bytu č. 4 a rozšířením bytu č. 3 v bytovém domě
na ul. Matušínského 998/2, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 17 předloženého
materiálu,
18. rozhodla o uzavření smlouvy č. 544/2013/MBaI o provedení stavebních úprav v bytě
s p. Petrou Kaločajovou, bytem xxxx, xxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,
19. rozhodla o uzavření plné moci č. 17/2013 pro zmocněnce p. Petru Kaločajovou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu,
20. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 545/2013/MBaI s p. Zdenkou
Brücknerovou, bytem Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 20
předloženého materiálu,
21. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 546/2013/MBaI s p. Zdenou
Šmahajovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu,
22. rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. 552/2013/MBaI, k nájemní
smlouvě č. 360/2008/MBŠaK, se Sociálním bydlením CENTROM, se sídlem Sirotčí
765/45a, 70300 Vítkovice, IČ 22765671, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu,
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23. rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. 553/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmech bytů ze dne 9. listopadu 2007, se Sociálním bydlením CENTROM, se sídlem
Sirotčí 765/45a, 70300 Vítkovice, IČ 22765671, dle přílohy č. 23 předloženého
materiálu,
24. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodů 1 - 23 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. října 2013,

1643/68/13

1644/68/13

25. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů, dodatků
ke smlouvám o nájmu bytů, dohod o ukončení nájemních smluv, smlouvy o provedení
stavebních úprav a plné moci dle bodů 1 - 23 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2013.
ruší usnesení č. 1164/49/13 ze dne 16. Ledna 2013 v bodě a), kterým bylo schváleno
uzavírání nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytového prostoru a rozhodla
o uzavírání nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytového prostoru v objektu:
a) Klubu důchodců Radvanice, Těšínská 46/307, 716 00 Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší financování
na pol. 8115

o

1 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery přijaté ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13011
na pol. 4116, ÚZ xxxxx

o
o

251 tis. Kč
200 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery přijaté od obcí
na pol. 4121, ÚZ 7112
na pol. 4121, ÚZ 1355
na pol. 4121, ÚZ 14004
na pol. 4121, ÚZ 92
na pol. 4121, ÚZ 93

o
o
o
o
o

160 tis. Kč
274 tis. Kč
42 tis. Kč
45 tis. Kč
140 tis. Kč

o
o

45 tis. Kč
140 tis. Kč

o

1 tis. Kč

zvýší běžné příjmy
na § 3113, pol. 2324
na pol. 413x, ÚZ 6402
na § 6409, pol. 2229, ÚZ 33xxxxxx
na § 6409, pol. 2229, ÚZ 33xxxxxx
na § 3399, pol. 2321
na § 3113, pol. 2xxx
na § 3745, pol. 2329

o
o
o
o
o
o
o

35 tis. Kč
1 tis. Kč
35 tis. Kč
44 tis. Kč
6 tis. Kč
51 tis. Kč
2 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 5512, pol. 5137, org. 17
na § 5512, pol. 5137, org. 16
na § 3612, pol. 5137

o
o
o

1 tis. Kč
21 tis. Kč
15 tis. Kč

sníží investiční transfery přijaté od obcí
na pol. 4221, ÚZ 95
na pol. 4221, ÚZ 3500
sníží běžné příjmy
na § 6330, pol. 413x, ÚZ 6402
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na § 3399, pol. 5175
na § 6310, pol. 5163
na § 2212, pol. 5139
na § 3745, pol. 5169
na § 3639, pol. 5901
na § 2212, pol. 5171

o
o
o
o
o
o

58 tis. Kč
10 tis. Kč
30 tis. Kč
40 tis. Kč
41 tis. Kč
230 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 34xx, pol. 5xxx, ÚZ 7112
na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1355
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 1355
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011
na § 3113, pol.5xxx, org. 6
na § 3113, pol. 5331, org. 6
na § 6402, pol. 5321, ÚZ 33xxxxx
na § 6402, pol. 5329, ÚZ 33xxxxx
na § 3399, pol. 5169
na § 2212, pol. 5169
na § 2212, pol. 5169
na § 5512, pol. 5132, org. 17
na § 6330, pol. 5xxx, ÚZ 6402
na § 3612, pol. 5169
na § 3399, pol. 5169
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxx
na § 3639, pol. 5139
na § 3421, pol. 51xx
na § 5512, pol. 5151, org. 16
na § 5512, pol. 5171, org. 16
na § 5512, pol. 50xx, org. 16, ÚZ 14004
na § 2212, pol. 5171
na § 3745, pol. 5132
na § 3745, pol. 5139
na § 2333, pol. 5169
na § 3745, pol. 5132
na § 2212, pol. 51xx, ÚZ 92
na § 2212, pol. 51xx, ÚZ 93
na § 3639, pol. 51xx
na § 3613, pol. 5171
na § 3613, pol. 5137

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

160 tis. Kč
229 tis. Kč
45 tis. Kč
251 tis. Kč
35 tis. Kč
51 tis. Kč
35 tis. Kč
44 tis. Kč
6 tis. Kč
200 tis. Kč
230 tis. Kč
1 tis. Kč
1 tis. Kč
15 tis. Kč
58 tis. Kč
200 tis. Kč
8 tis. Kč
2 tis. Kč
6 tis. Kč
15 tis. Kč
42 tis. Kč
20 tis. Kč
3 tis. Kč
7 tis. Kč
40 tis. Kč
2 tis. Kč
45 tis. Kč
140 tis. Kč
1653 tis. Kč
41 tis. Kč
250 tis. Kč

sníží kapitálové výdaje
na § 2212, pol. 6121
na § 3639, pol. 6121
na § 3612, pol. 6121, ÚZ 95
na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500
na § 3613, pol. 6122

o
o
o
o
o

200 tis. Kč
1700 tis. Kč
45 tis. Kč
140 tis. Kč
250 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6122

o

47 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. října 2013.
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1. projednala návrh na poskytnutí finančních darů z rozpočtu městského obvodu
na rok 2013,
2. a) rozhodla o poskytnutí finančních darů z rozpočtu městského obvodu na rok 2013
na podporu zájmové činnosti na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- ve výši 15. 000,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Základní
organizace Ostrava – Radvanice, IČ 70972656,
- ve výši 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Bartovice, IČ 64989747,
- ve výši 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Radvanice, IČ 64989950,
- ve výši 7.000,- Kč Mysliveckému sdružení Ostrava – Radvanice, občanské sdružení,
IČ 22846972,
- ve výši 7.000,- Kč Českému svazu chovatelů, ZO Ostrava – Radvanice, IČ 65469178,
- ve výši 20.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Radvanice – Bartovice, IČ 18051618,
- ve výši 7.000,- Kč HC Radvanice o.s., IČ 26547392,
- ve výši 10.000,- Kč Českému rybářskému svazu, Místní organizace Ostrava,
IČ 15502791,
- ve výši 15.000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, Základní organizace
ČZS Ostrava – Radvanice, IČ 60339900,
- ve výši 15.000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, Základní organizace
ČZS Ostrava – Bartovice, IČ 73214426,
- ve výši 10.000,- Kč Českému svazu včelařů,o.s., ZO Radvanice – Bartovice,
IČ 63731746,
- ve výši 5.000,- Kč panu Pavlu Ráčkovi, nar. 22.9.1973, bytem Bémova 431/15,
Ostrava
a o uzavření smluv o poskytnutí finančních darů dle přílohy č. 1 až 12 předloženého
materiálu,

1646/68/13

1647/68/13

b) zmocňuje starostku k podpisu smluv o poskytnutí finančních darů dle bodu 2. a)
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. listopadu 2013.
bere na vědomí informaci o organizačním opatření městského obvodu Radvanice
a Bartovice k zajištění slavnostního otevření Dalimilova parku, které se uskuteční
dne 31. října 2013 v Dalimilově parku.
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0559/2013/MBaI ke smlouvě
o dílo č. S 0227/2013/MBaI ze dne 14. června 2013 na realizaci stavby „Stavební úpravy
bytového domu na ul. Revírní č. 3, 5 v Ostravě Radvanicích a to na změnu rozsahu díla
z hlediska víceprací, méněprací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností
Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 27800466,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 25. října 2013,

1648/68/13

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0559/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0227/2013/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. října 2013.
1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0560/2013 ke smlouvě o dílo č. S 0457/2013 ze dne
9. září 2013 na realizaci stavby „Souvislá údržba na ulici U Důlňáku v Ostravě –
Bartovicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
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všechny úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0560/2013 ke smlouvě o dílo
č. S 0457/2013 ze dne 9. září 2013 na realizaci stavby „Souvislá údržba na ulici
U Důlňáku v Ostravě – Bartovicích“ dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. října 2013,

Materiály
projednané
radou
městského
obvodu bez
přijatého
usnesení

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0560/2013 ke smlouvě o dílo č. S 0457/2013 ze dne 9. září 2013 na realizaci
stavby „Souvislá údržba na ulici U Důlňáku v Ostravě – Bartovicích“ dle bodu č. 1.
tohoto usnesení,
Z: Richard Dudek, DiS.
T: 30. října 2013.
Návrh na vyplacení mimořádné finanční odměny ředitelce Základní školy Ostrava –
Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

