Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
78. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 13. prosince 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1504/78/17
1505/78/17

Obsah
1) schvaluje program 78. schůze rady městského obvodu konané dne 13. prosince 2017.
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,
2110/90/14 z 10. září 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,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1506/78/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, trvale bytem xxxxx, ve výši 2.000,00 Kč, za škodu
způsobenou statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, bytem xxxxx, ve výši 7.317,00 Kč, za pronájem pozemku
pod garáží, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, bytem xxxxx, ve výši 15.677,00 Kč, za pronájem pozemků
pod garáží, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, bytem xxxxx ve výši 182,00 Kč, za neoprávněně čerpanou
dovolenou, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
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5) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx v celkové výši
5.600,00 Kč, na úhradu nákladů za zásah jednotky Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu.
1) projednala návrh vedoucího odboru SŘDaŽP na vyřazení projektové dokumentace
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:
- PD Koupaliště Radvanice, v účetní hodnotě 2 027 985,90 Kč, pořízeno v letech 2008 2014,
2) projednala návrh pracovnice pověřené vedením odboru MBaI na vyřazení projektové
dokumentace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu:
- PD Rekonstrukce budovy úřadu – Nová radnice, v účetní hodnotě 632 472 Kč, pořízeno
v letech 2009 - 2012,
3) rozhodla o vyřazení projektových dokumentací dle bodu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
z účetní evidence,

1508/78/17

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu odúčtovat projektové dokumentace dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 29. prosince 2017.
1) projednala žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 495 93 412,
se sídlem Červeného Kříže 4/1672, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, o poskytnutí
finančního příspěvku, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí neúčelového finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok
2017 ve výši 10.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 495 93 412,
se sídlem Českého červeného kříže 4/1672, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz a o uzavření
darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
snižují výdaje
na § 6409, pol. 5901
o 10 tis. Kč,
zvyšují výdaje
na § 3429, pol. 5222

o 10 tis. Kč,

4) pověřuje místostarostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 20. prosince 2017,

1509/78/17

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu obvodu zajistit všechny potřebné úkony
k uzavření darovací smlouvy dle bodu č. 2 a realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. prosince 2017.
1) projednala žádost pana xxxxx, narozeného xxxxx, bytem xxxxx, o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017 dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí neúčelového finančního daru z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2017 ve výši 20.000 Kč panu xxxxx, narozenému xxxxx,
bytem xxxxx a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
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snižují výdaje
na § 6409, pol. 5901

o

zvyšují výdaje
na § 4399, pol. 5492

o 20 tis. Kč,

20 tis. Kč,

4) pověřuje místostarostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 20. prosince 2017,

1510/78/17

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit všechny potřebné úkony
k uzavření darovací smlouvy dle bodu č. 2 a realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. prosince 2017.
1) projednala
a) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace
na rok 2018 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na léta 2019 - 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
b) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace na rok 2018 dle přílohy č. 4 a č. 5 předloženého materiálu a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2020 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
c) návrh rozpočtu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace na rok 2018 dle přílohy č. 7 a č. 8 předloženého materiálu a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2020 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
2) schvaluje
a) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace
na rok 2018 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2019 - 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
b) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
na rok 2018 dle přílohy č. 4 a č. 5 předloženého materiálu a střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2019 - 2020 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
c) rozpočet Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
na rok 2018 dle přílohy č. 7 a č. 8 předloženého materiálu a střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2019 - 2020 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
3) pověřuje místostarostu městského obvodu schvalovat úpravy rozpočtu příspěvkových
organizací na návrh ředitelek příspěvkových organizací na rok 2018 s výjimkou případů, kdy:
a) dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou
organizací,
b) by změnou rozpočtu došlo ke změně plánovaného výsledku hospodaření o více než
50.000 Kč,
c) v porovnání s rozpočtem by došlo k překročení plánovaných mzdových nákladů
s výjimkou případů, kdy je toto navýšení kryto přímo z jiných dotačních zdrojů,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: trvale,
4) ukládá ředitelkám příspěvkových organizací vyvěsit schválený rozpočet na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2010 na webových stránkách školy a vedoucí
odboru SVaŠ na webových stránkách městského obvodu,
Z: Dana Lérová
Bc. Táňa Krumniklová
Mgr. Hana Ostřanská
Mgr. Martina Škovránová
T: ihned.
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1) projednala návrh na vyřazení majetku Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického
5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s vyřazením majetku Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického
5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

1512/78/17

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy
Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle bodu č. 2,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 20. prosince 2017.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0631/2017/MBaI o sdružených službách dodávky zemního
plynu zaslanou společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34,
702 00 Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0631/2017/MBaI o sdružených službách dodávky
zemního plynu se společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34,
702 00 Moravská Ostrava, IČ: 01879880, 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: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,

1513/78/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 80/2017/MBaI uzavřené dne 1. března 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č.
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

S

0624/2017/MBaI

3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 703/2015/MBaI uzavřené dne 2. prosince 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č.
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

S

0625/2017/MBaI

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 727/2015/MBaI uzavřené dne 16. prosince 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0626/2017/MBaI se xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 35/2015/MBaI uzavřené dne 30. ledna 2015, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0627/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 10/2016/MBaI uzavřené dne 28. ledna 2016, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0628/2017/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
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11) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0629/2017/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0630/2017/MBaI
se xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 11 a 12 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,

1514/78/17

14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků a smlouvy dle bodů č. 2, 4, 6,
8, 10, 11 a 12 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala žádost ze dne 20. října 2017 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, zastoupený
na základě plné moci firmou Ing Hana Marenčoková, se sídlem Staříčská 85, 739 25
Sviadnov, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na části pozemku parc. č. 31, pohřebiště,
ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 6 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č.
1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0620/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 31, pohřebiště, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 6 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 19. října 2017 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 47195355, zastoupenou na základě plné moci
firmou NOVPRO FM, s. r. o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
zemní přípojky NN, s názvem „Ostrava, Radvanice 2167/3, Agnus NNk“, číslo IV-128014090, a to na části pozemku parc. č. 3216/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu
služebnosti cca 3 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0621/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemní přípojky NN, s názvem
„Ostrava, Radvanice 2167/3, Agnus NNk“, číslo IV-12-8014090, a to na části pozemku parc.
č. 3216/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 3 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 22. listopadu 2017 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
zastoupenými na základě plné moci firmou Vít Svoboda, se sídlem Přemyslovců 3, 709 00
Ostrava, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky, a to na části pozemku parc.
č. 207/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 164 m2,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0619/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky,
a to na části pozemku parc. č. 207/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu
služebnosti cca 164 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 c) předloženého
materiálu,
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7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,

1515/78/17

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0620/2017/MBaI, S 0621/2017/MBaI a S 0619/2017/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. prosince 2017.
1) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/97, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/97, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 24 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: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,

1516/78/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala návrh na změny a doplnění nařízení města Ostravy č. 1/2013, kterým se vydává
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem na změny a doplnění nařízení města Ostravy č. 1/2013, kterým
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zaslat stanovisko Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice k návrhu nařízení dle bodu č. 2 tohoto usnesení odboru financí
a rozpočtu Magistrátu města Ostravy,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 19. prosince 2017,

1517/78/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. prosince 2017.
1) projednala žádost ze dne 20. listopadu 2017 podanou panem xxxxx, trvale bytem
xxxxx, o prodloužení pronájmu dvou samostatných částí pozemků parc. č. 2217/23, ostatní
plocha, neplodná půda, o celkové výměře 671 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, na další
období za účelem podnikání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla schválit záměr pronájmu dvou samostatných částí pozemků parc. č. 2217/23,
ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 671 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 bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 20. prosince 2017,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
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Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. prosince 2017.
1) projednala dokument „Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava, Strategický plán
rozvoje vzdělávání do roku 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s dokumentem „Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava, Strategický plán
rozvoje vzdělávání do roku 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 22. prosince 2017,

1519/78/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu „Souhlasu zřizovatele školského
zařízení“ v rámci projektu MAP ORP Ostrava dle bodu č. 2) tohoto usnesení
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. prosince 2017.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0633/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0369/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy u ul. Radvanická“
dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0633/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0369/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy u ul. Radvanická“
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 0633/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0369/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. prosince 2017,

1520/78/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 2 (S 0633/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0369/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. prosince 2017.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0634/2017/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
na byt č. 4, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností innogy Energie, s.r.o.,
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0634/2017/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
se společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh smlouvy č. S 0635/2017/MBaI o sdružených službách dodávky plynu na
byt č. 8, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností innogy Energie, s.r.o.,
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0635/2017/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
se společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách dodávky
plynu dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení,
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Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0632/2017/MBaI o sdružených službách dodávky elektřiny
oprávněnému odběrateli zaslané společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0632/2017/MBaI o sdružených službách dodávky
elektřiny oprávněnému odběrateli se společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem
Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 01879880, 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: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,

1522/78/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny oprávněnému odběrateli, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol
zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) bere na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 13/2004, o školských obvodech
spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění
pozdějších předpisů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 22. prosince 2017,

1523/78/17

1524/78/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostravy
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 22. prosince 2017.
1) schvaluje pro účetní období roku 2018 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 513/2014/MBaI uzavřené dne 17. prosince 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0637/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) bere na vědomí zápis č. 15/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0639/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,
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6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0640/2017/SŘDaŽP o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) č. 17_SOBS01_4121351941 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. prosince 2017,

1526/78/17
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. prosince 2017.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2017, kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 14004
o
93 tis. Kč
zvyšují převody
na § 6330, pol. 4139
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517

o
o

340 tis. Kč
355 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2329
na pol. 1511

o
o

19 tis. Kč
400 tis. Kč

snižují neinvestiční příspěvky zřízeným PO
na § 3111, pol. 5331, org. 1

o

102 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 5512, pol. 6122, org. 16
na § 2212, pol. 6121

o
o

10 tis. Kč
390 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 6409, pol. 5901
na § 5512, pol. 5021, org. 17
na § 5512, pol. 5222, org. 17
na § 3745, pol. 5137
na § 3745, pol. 5169
na § 3631, pol. 5171
na § 3639, pol. 5169
na § 2212, pol. 5169
na § 2212, pol. 5171
na § 3745, pol. 51xx
na § 2333, pol. 5169
na § 2219, pol. 51xx
na § 2212, pol. 51xx
na § 3639, pol. 51xx

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

22 tis. Kč
20 tis. Kč
10 tis. Kč
120 tis. Kč
60 tis. Kč
292 tis. Kč
48 tis. Kč
375 tis. Kč
190 tis. Kč
230 tis. Kč
45 tis. Kč
600 tis. Kč
535 tis. Kč
238 tis. Kč
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snižují běžné příjmy
na § 3111, pol. 2122

o

snižuje financování
na pol. 8115

o 2 748 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88
na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88
na § 6330, pol. 5342
na § 3429, pol. 5222
na § 3419, pol. 5492
na § 3419, pol. 5222
na § 5512, pol. 5222, org. 16
na § 5512, pol. 513x, ÚZ 14004, org. 16
na § 5512, pol. 5xxx, org. 16
na § 5512, pol. 5xxx, org. 17
na § 3399, pol. 5xxx
na § 6171, pol. 5xxx
na § 3729, pol. 5169
zvyšují kapitálové výdaje
na § 2212, pol. 6121

102 tis. Kč

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

309 tis. Kč
31 tis. Kč
340 tis. Kč
5 tis. Kč
6 tis. Kč
20 tis. Kč
20 tis. Kč
93 tis. Kč
10 tis. Kč
20 tis. Kč
26 tis. Kč
19 tis. Kč
180 tis. Kč

o

565 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 29. prosince 2017.

Bc. Aleš Boháč, MBA,
místostarosta
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Milan Lukáš
člen rady

