Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 16. března
2022
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1354/74/22 1) schvaluje program 74. schůze rady městského obvodu konané dne 16. března 2022.
1355/74/22 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,

1356/74/22

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 4. března 2022, podanou paní xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem části pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha, o celkové výměře 5126
m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha,
o výměře cca 217 m², 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: 15. dubna 2022,

1357/74/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 17. ledna 2022, podanou manželi xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové
výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0151/2022/MBaI s manželi xxxxx, bytem
xxxxx, 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: 15. dubna 2022,

1358/74/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0151/2021/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 2. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností
TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Radvanice 663/1, příp. NNk, IP-12-8029871“, a to na části pozemku parc. č.
694/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti
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cca 1 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0152/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 663/1, příp.
NNk, IP-12-8029871“, a to na části pozemku parc. č. 694/1, ostatní plocha, jiná plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm, dle přílohy č. 1 c)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 25. ledna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností
TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Bartovice 156/9, NN, IP-12-8029978“, a to na části pozemku parc. č. 207/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti
cca 1 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0154/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 156/9, NN,
IP-12-8029978“, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm, dle přílohy č. 2 c)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 19. ledna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností ELTRAB
Group s. r. o., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Bartovice 712/3, NN, IV-12-8022929“, a to na části pozemku parc. č. 713,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 4 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0156/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 712/3, NN,
IV-12-8022929“, a to na části pozemku parc. č. 713, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 bm, dle přílohy č. 3 c)
předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. dubna 2022,

1359/74/22

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 24. února 2022 podanou společností KONEKO spol. s. r. o.,
sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“, pro
pozemky parc. č. 3210/1 a parc. č. 774/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Propojení kanalizace
ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“, pro pozemky parc. č. 3210/1 a parc. č. 774/1, v
k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
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3) projednala žádost ze dne 2. března 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností TRABBAU a. s., sídlem
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním a provedením
stavby „Ostrava – Bartovice 156/9, NN“, pro pozemek parc. č. 156/9, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice
156/9, NN“, pro pozemek parc. č. 156/9, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2
b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 3. března 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností ProfiProjekt s. r. o.,
sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s umístěním a provedením
stavby „Ostrava – Radvanice 2940/2, NN“, pro pozemky parc. č. 2940/2, 2939, 2928/10
a 2932/3, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice
2940/2, NN“, pro pozemky parc. č. 2940/2, 2939, 2928/10 a 2932/3, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 24. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 2989/1, příp. NNk“, pro
pozemky parc. č. 2989/1, 2978 a 2989/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice
2989/1, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 2989/1, 2978 a 2989/1, vše v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. dubna 2022,

1360/74/22

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6
a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 13. prosince 2021, podanou Koordinátorem ODIS, s. r. o.,
sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupen společností
MH Stavební partner s. r. o., sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, o bezúplatné užívání části pozemku parc. č. 2105/1, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru bezúplatného užívání části pozemku parc. č. 2105/1,
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 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. dubna 2022,
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu záměru bezúplatného užívání
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části pozemku, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. dubna 2022.
1) projednala návrh Servisní smlouvy na elektrickou požární signalizaci (EPS) v hasičské
zbrojnici Ostrava – Radvanice č. S 0157/2022/MBaI se společností TEMAR spol. s. r. o.,
sídlem Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy na elektrickou požární signalizaci (EPS)
v hasičské zbrojnici Ostrava – Radvanice č. S 0157/2022/MBaI, 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. dubna 2022,

1362/74/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. dubna 2022.
1) projednala návrh na odpis pohledávky
- ve výši 11.600,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx,
- ve výši 1.636,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx,
2) rozhodla souhlasit s odpisem pohledávky
- ve výši 11.600,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx,
- ve výši 1.636,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx,

1363/74/22

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. března 2022.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0069/2021/MBaI uzavřené dne 18. února 2021, dle přílohy 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0153/2022/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
0146/2021/MBaI uzavřené dne 30. dubna 2021, dle přílohy 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0155/2022/MBaI uzavřené dne 30. dubna 2021, dle přílohy 2 b) předloženého
materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. března 2022,

1364/74/22
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
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1) souhlasí s pokračováním užívání zařízení na ulici Šmídova č. p. 798/24 v Ostravě –
Radvanicích pro lidi v karanténě bez přístřeší statutárním městem Ostrava do 31. března
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2023,

1365/74/22

2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
informovat statutární město Ostrava o souhlasu, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 30. listopadu 2021 podanou společností BEST OSTRAVA
s.r.o., Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0158/2022/MBaI ke smlouvě
o dílo č. 37/04 k zajištění úklidových služeb v domě s pečovatelskou službou v OstravěBartovicích, se společností BEST OSTRAVA s.r.o., se sídlem Nádražní 3223/138d,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 26809117, 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: 30. dubna 2022,

1366/74/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 7. února 2022 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu dešťové kanalizace, a to na částech pozemků parc. č. 611/2 a parc. č.
612, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 30 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0159/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu dešťové kanalizace, a to na
částech pozemků parc. č. 611/2 a parc. č. 612, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 30 bm, dle přílohy č. 1 c)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 7. února 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx a paní
xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni paní xxxxx, bytem xxxxx, žádost o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 6 bm , dle příloh č.
2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0160/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle přílohy č. 2 c) 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: 6. dubna 2022,

1367/74/22
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6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 6. dubna 2022.
1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k odkupu a následnému
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svěření pozemků, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 66, trvalý travní porost, o celkové výměře 1104 m2,
- pozemek parc. č. 1328/2, orná půda, o celkové výměře 5364 m2,
dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu,
2)
a) rozhodla nesouhlasit s odkupem a následným svěřením pozemku v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 66, trvalý travní porost, o celkové výměře 1104 m2,
b) rozhodla souhlasit s odkupem a následným svěřením pozemku v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 1328/2, orná půda, o celkové výměře 5364 m2,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2022,

1368/74/22

5) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2022.
1) projednala návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2022 žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí účelové dotace žadateli dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok
2022 dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. března 2022,

1369/74/22

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. března 2022.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice pod názvem „Celoplošné opravy komunikací – 1. etapa“ a návrh na zaslání
výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2
předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice pod názvem „Celoplošné opravy komunikací – 1. etapa“ a o zaslání výzvy
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k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého
materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Bc. Jana Újezdská, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Bc. Jana Újezdská, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

1370/74/22

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2 tohoto
usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 13. dubna 2022.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022, kterým se
zvyšuje financování
na pol. 8115
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o

391 tis. Kč

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
na pol. 4116, ÚZ 106515011
o

3 tis. Kč

zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o

350 tis. Kč

snižují nespecifikované rezervy
na § 6409, pol. 5901

o

50 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700053000000
na § 6171, pol. 6121, org. 1700073000000

o 4 500 tis. Kč
o 396 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3399, pol. 5494
na § 3399, pol. 5xxx
na § 2212, pol. 5xxx

o
50 tis. Kč
o 350 tis. Kč
o 4 500 tis. Kč
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zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 517
o 394 tis. Kč
zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121, org. 1700086000000

o

396 tis. Kč

2) schvaluje změnu paragrafu u darů na pomoc Ukrajině v celkové výši 60 tis.
schválených v rozpočtovém opatření č. 4/2022 dne 2. března 2022 z § 3900 na § 6221,

Tisková
oprava
usnesení č.
1328/72/22
ze dne 16.
února 2022

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. března 2022.
V bodě 1) a 2) usnesení nahrazuje text „o výměře 69 m²“ textem „o výměře 169 m²“.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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