Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 13. října 2021
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1151/65/21
1152/65/21

1153/65/21

Obsah
1) schvaluje program 65. schůze rady městského obvodu konané dne 13. října 2021.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,
že usnesení 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.
1) projednala návrh na vyřazení pohledávky ve výši 24.716,00 Kč za dlužníkem: Mária
Botošová, narozená 26. 11. 1951, zemřelá 17. 3. 2021, posledně bytem Pátova 657/6,
716 00 Ostrava-Radvanice z důvodu úmrtí dlužníka,
2) rozhodla vyřadit z evidence pohledávku ve výši 24.716,00 Kč za dlužníkem: Mária
Botošová, narozená 26. 11. 1951, zemřelá 17. 3. 2021, posledně bytem Pátova 657/6,
716 00 Ostrava-Radvanice z důvodu úmrtí dlužníka,

1154/65/21

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 29. října 2021.
1) projednala žádost ze dne 14. září 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/32, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/32, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 27. září 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 3120/7, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/7, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2021,

1155/65/21

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. října 2021.
1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k odkoupení a bezúplatnému
nabytí a následnému svěření částí pozemku, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
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- pozemku spoluvlastnického podílu 12/144 parc. č. 689, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 793 m2,
- pozemku spoluvlastnického podílu 6/144 parc. č. 689, ostatní komunikace, ostatní plocha,
o celkové výměře 793 m2,
dle příloh č. 1, 2 a 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s odkoupením a následným svěřením pozemku v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku spoluvlastnického podílu 12/144 parc. č. 689, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 793 m2,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla souhlasit s bezúplatným nabytím a následným svěřením pozemku v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku spoluvlastnického podílu 6/144 parc. č. 689, ostatní komunikace, ostatní plocha,
o celkové výměře 793 m2,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. listopadu 2021,

1156/65/21

5) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 27. září 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka na parcele 1516“, pro pozemek
parc. č. 1516, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka na
parcele 1516“, pro pozemek parc. č. 1516, vše v k. ú. Radvanice, 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: 10. listopadu 2021,

1157/65/21
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 9. září 2021 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a
provést stavbu „Splaškové kanalizace“, a to na části pozemku parc. č. 792/22, trvalý travní
porost, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0394/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Splaškové kanalizace“, a to na
části pozemku parc. č. 792/22, trvalý travní porost, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. listopadu 2021,

1158/65/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. listopadu 2021.
1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. listopadu 2021,

1159/65/21

4) ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Jiří Stankuš
T: 10. listopadu 2021.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0413/2020/MBaI uzavřené dne 11. září 2020, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S
0396/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0492/2018/MBaI uzavřené dne 1. listopadu 2018, dle přílohy 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S
0397/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2021,

1160/65/21

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o schválení změny odpisového plánu pro rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) schvaluje upravený odpisový plán Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
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Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 29. října 2021.
1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2021 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu, návrh na neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu městského
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021 žadateli dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
návrh odpovědi žadateli, jehož žádosti nebylo vyhověno dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí neinvestičních účelových dotací žadatelům dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) rozhodla o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace žadateli dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
5) schvaluje návrh odpovědi žadateli, jehož žádosti nebylo vyhověno, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
6) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace se žadateli dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. října 2021,

1162/65/21

7) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smluv dle bodu č. 2 tohoto
usnesení a informovat žadatele, jehož žádosti nebylo vyhověno, o rozhodnutí dle bodu č. 4
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 29. října 2021.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0398/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní
v Radvanicích“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0398/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní
v Radvanicích“ 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 0398/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. října 2021,

1163/65/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
(S 0398/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. října 2021.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Služby spojené
s provozem a údržbou kanalizačních zařízení 2021“, o výběru nejvýhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0374/2021/MBaI se zhotovitelem: Pavel Pokorný, U Kříže
729, 742 85 Vřesina, IČ 12652911, dle příloh č.1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu,
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
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zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0374/2021/MBaI, dle
bodů č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 18. října 2021,

1164/65/21

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0374/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 18. října 2021.
1) projednala záměr pronájmu nebytových prostor (hudební klub, jídelna a restaurace)
v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu nebytových prostor (hudební klub, jídelna
a restaurace) v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu, ve složení:
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, předseda
2. Bc. Martina Stankušová
3. Jana Cielecká
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. října 2021,

1165/65/21

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu záměru, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. října 2021.
1) projednala návrh smlouvy o zřízení služebností manželů xxxxx, oba bytem xxxxx, dle
příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0193/2021/MBaI o zřízení služebností, spočívající
v povinnosti - statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na
dotčené části pozemku parc. č. 2105/1, o výměře 2.574 m2, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět služebnost stezky a cesty ve
prospěch manželů xxxxx a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami
či
odstraněním
spočívající
v
povinnosti
manželů
xxxxx
na dotčené části pozemku parc. č. 2105/2, o výměře 908 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět služebnost stezky a cesty ve prospěch statutárního
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, 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: při podpisu směnné smlouvy,

1166/65/21
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: při podpisu směnné smlouvy.
1) projednala žádost v bodě 2) Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvkové organizace, o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu
investic dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 000,- Kč na pořízení přístřešků
z přírodních materiálů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
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2) souhlasí s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic dle § 30 odst. 4
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 100 000,- Kč na pořízení přístřešků z přírodních materiálů dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,

1167/65/21

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 21. října 2021.
1) projednala návrh Smlouvy č. S 0407/2021/SŘDaŽP o poskytnutí podpory z Programu
„Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 20142021 na realizaci projektu „Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích
a Bartovicích – etapa B“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice, v případě vyslovení
souhlasu rady města s přijetím dotace dle podmínek dotace, k podpisu smlouvy
S 0407/2021/SŘDaŽP o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy
a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021 na realizaci projektu
„Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích – etapa B“
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021,
3) ukládá starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Radě města Ostravy
k posouzení a vyjádření smlouvu o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí,
ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021 na realizaci
projektu „Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích – etapa B“
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021
4) ukládá starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Zastupitelstvu
města Ostravy smlouvu o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy
a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021 na realizaci projektu
„Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021,
5) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Budování zelené infrastruktury
v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ a v případě objasnění skutečností
dle zaslané výzvy o výběru nejvýhodnější nabídky o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0408/2021/SŘDaŽP se zhotovitelem:
„Společnost pro budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích –
etapa B“, vedoucí společník Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. se sídlem A. Brože
3124/2, 700 30 Ostrava, 2. společník VYKRUT Zahradní služby, a.s. se sídlem Pavlovova
3048/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh dle příloh č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu,
6) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0408/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 5
tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. listopadu 2021,
7) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice, v případě vyslovení
souhlasu Rady města Ostravy s přijetím dotace a dle podmínek dotace, k podpisu smlouvy
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o dílo č. S 0408/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 5 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu. 2021,

1168/65/21

8) ukládá starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice v případě vyslovení souhlasu
Rady města Ostravy s přijetím dotace a dle podmínek dotace zajistit spolufinancování
a předfinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města
Ostravy v letech 2021 až 2022,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0406/2021/SŘDaŽP pod názvem
„Odstranění septiků napojených na sběrač B - 2. část“, 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 0406/2021/SŘDaŽP pod názvem „Odstranění
septiků napojených na sběrač B - 2. část“, 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 0406/2021/SŘDaŽP dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 22. října 2021,

1169/65/21
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4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0406/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 22. října 2021.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2021, kterým se
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o

zvyšují nedaňové příjmy
na § 3639, pol. 2119
na § 3113, pol. 2122

o 1 755 tis. Kč
o
33 tis. Kč

zvyšují neinvestiční přijaté transfery z krajů
na pol. 4122, ÚZ 120x13014

o

54 tis. Kč

zvyšuje financování
na pol. 8115

o

49 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx
na § 2212, pol. 51xx

o
o

67 tis. Kč
40 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ xxxxx, org. 16
na § 6399, pol. 5362
na § 3399, pol. 5339
na § 3429, pol. 5222
na § 3419, pol. 5222
na § 3419, pol. 5494
na § 6171, pol. 5xxx

o
o
o
o
o
o
o

188 tis. Kč
305 tis. Kč
20 tis. Kč
4 tis. Kč
15 tis. Kč
10 tis. Kč
780 tis. Kč

188 tis. Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
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65. schůze ze dne 13. října 2021

na § 6171, pol. 51xx

o

150 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 1
o
54 tis. Kč
na § 3113, pol. 5331
o
393 tis. Kč
zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3113, pol. 6351

o

10 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 6121, org. 1700075000000
na § 3612, pol. 6121, org. 1700092000000
na § 2331, pol. 6121, org. 1700071000000

o
o
o

67 tis. Kč
150 tis. Kč
40 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 22. října 2021.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů.
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