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Usnesení 84. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 14. září 2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1554/84/22 1) schvaluje program 84. schůze rady městského obvodu konané dne 14. září 2022. 

1555/84/22 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, 

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1556/84/22 1) projednala návrh Dodatku č. 2 k Směrnici č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje s účinností od 15. září 2022 Dodatek č. 2 k Směrnici č. 2/2016 pro zadávání 

veřejných zakázek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského 

obvodu se schváleným dodatkem dle tohoto usnesení, 

Z: tajemnice úřadu městského obvodu  T: 15. září 2022 

1557/84/22 1) projednala návrh na úpravu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) zřizuje s účinností od 1. října 2022 nové funkční místo provozáře a nové funkční místo 

referenta pokladny a spisové služby v rámci Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ruší s účinností od 1. října 2022 funkční místo referenta majetkové správy, 3 funkční 

místa koordinátora veřejné služby a veřejně prospěšných prací a 5 funkčních míst dělníků 

čištění města v rámci Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

4) schvaluje s účinností od 1. října 2022 novou Přílohu č. 1 Organizačního řádu Úřadu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

5) stanoví ke dni 1. října 2022 v souladu s body 2), 3) a 4) tohoto usnesení celkový počet 

zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na 47 zaměstnanců, 

 

6) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zabezpečit úkony spojené s organizační 

změnou dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 30. září 2022. 

1558/84/22 1) projednala žádost ze dne 22. srpna 2022, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/5, 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. 2027/5, zastavěná plocha  



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/8   

84. schůze ze dne 14. září 2022 

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

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. září 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. září 2022. 

1559/84/22 1) projednala dodatek č. 001, vedený pod č. S 0429/2022/MBaI ke smlouvě o sdružených 

službách dodávky plynu č. 211080024283 vedené pod č. S 0303/2022/MBaI, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 001, vedený pod č. S 0429/2022/MBaI ke smlouvě  

o sdružených službách dodávky plynu č. 211080024283 vedené pod č. S 0303/2022/MBaI 

s se společností Innogy Energie, s. r. o., sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - 

Strašnice, 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: 30. září 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2022, 

1560/84/22 1) projednala záměr pronájmu nebytových prostor (sál) v budově Společenského domu  

v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu nebytových prostor (sál) 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: 10. října 2022, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu záměru, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 10. října 2022. 

1561/84/22 1) projednala žádost ze dne 29. srpna 2022 podanou společností PROFIPROJEKT s. r. o., 

sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Ostrava – Bartovice 1524, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 1236, 1442/25, 

1442/23 a 1524, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 

1524, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 1236, 1442/25, 1442/23 a 1524, vše v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
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3) projednala žádost ze dne 30. srpna 2022 podanou společností TRABBAU a. s., sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Ostrava – Radvanice, Na Kopci 649/15, NN“, pro pozemky parc. č. 267/1, 267/2, 

267/3 a 3206/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice,  

Na Kopci 649/15, NN“, pro pozemky parc. č. 267/1, 267/2, 267/3 a 3206/1,  

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: 10. října 2022, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2 a 4 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. října 2022. 

1562/84/22 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Ústí 

nad Labem, zastoupena společnosti RH elektro, s. r. o., sídlem Nad Tyrkou 99, 739 61 

Třinec, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a)  

a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0430/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 673, o výměře 2.594 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Ostrava – Bartovice, 731, IP-12-8027298“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti  

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

ČEZ Distribuce a. s., dle přílohy č. 1 c) 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. října 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 10. října 2022. 

1563/84/22 1) projednala návrh na poskytnutí účelové dotace ve výši 18 000,00 Kč z rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022 panu xxxxx, nar. xxxxx, xxxxx,  

IČ 66732875, a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o poskytnutí účelové dotace ve výši 18 000,00 Kč z rozpočtu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022 panu xxxxx, nar. xxxxx,  

xxxxx, IČ 66732875, a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy 

č. 1 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, s žadatelem dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                         T: 30. září 2022, 
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4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková                                        T: 30. září 2022. 

1564/84/22 1) bere na vědomí Zápis z 16. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 29. srpna 2022 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

1565/84/22 1) bere na vědomí zápis č. 11/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0424/2022/MBaI s xxxxx  

a xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0425/2022/MBaI s xxxxx  

a xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0131/2020/MBaI ze dne 15. dubna 2020, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0426/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

materiálu, 

 

6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0379/2021/MBaI ze dne 30. září 2021, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0427/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého 

materiálu, 

 

8) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0372/2020/MBaI ze dne 21. srpna 2020, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0431/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého 

materiálu, 

 

10) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0479/2019/MBaI ze dne 25. září 2019, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0432/2022/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu, 

 

12) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. října 2022, 

 

13) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. října 2022. 

1566/84/22 1) projednala žádosti ze dne 13. prosince 2021 a 4. dubna 2022, podané společností MH 

Stavební partner, s. r. o., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 

zastupující investora společnost Koordinátor ODIS, s. r. o., o pronájem části pozemku 

parc. č. 2105/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc. č. 2076/2, zastavěná 

plocha a nádvoří, obojí o výměře 1 m², vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  
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č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smluv o výpůjčce nemovitosti a dodávce elektřiny  

č. S 0292/2022/MBaI a S 0293/2022/MBaI se společností Koordinátor ODIS, s. r. o.,  

se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava, o pronájem části pozemku parc. 

č. 2105/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc. č. 2076/2, zastavěná 

plocha a nádvoří, obojí o výměře 1 m², 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: 30. září 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0292/2022/MBaI a S 0293/2022/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. září 2022. 

1567/84/22 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 „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - 

Oplocení“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu  

a za podmínek dle příloh 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 „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - 

Oplocení“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle 

příloh 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. Jitka Hyklová, 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. Jitka Hyklová, 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 

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

6/8   

84. schůze ze dne 14. září 2022 

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: 12. října 2022. 

1568/84/22 1) bere na vědomí žádosti občanů o svolání veřejného mimořádného jednání adresované 

Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a svolání informativní schůzky pro 

občany dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,   

 

3) ukládá starostovi informovat radu městského obvodu Radvanice a Bartovice  

o výsledku informativní schůzky pro občany, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 12. října 2022. 

1569/84/22 1) projednala žádost ze dne 13. září 2022, podanou xxxxx, se sídlem xxxxx,  

IČ: 06137474, o prominutí nájemného, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o prominutí nájemného za období od 1. října 2022 do 31. prosince 2022  

v celkové výši 24 000 Kč, ke smlouvě na pronájem nebytových prostor – kuchyň, 

vedenou pod č. S 0310/2021/MBaI uzavřené dne 6. září 2021 s xxxxx,  

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. září 2022. 

1570/84/22 1) projednala návrh provozního řádu pro provoz veřejného pumptrackového hřiště  

v Ostravě - Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje provozní řád pro provoz veřejného pumptrackového hřiště v Ostravě - 

Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit zveřejnění informace o schválení provozního řádu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká                                T: 30. září 2022. 

1571/84/22 1) projednala žádost ze dne 7. září 2022 podanou společností EMONTAS s. r. o., sídlem 

Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Bartovice 207/1, SEMPRONEMO, přel. NNv“, pro pozemek parc. č. 207/1, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Bartovice 207/1, 

SEMPRONEMO, přel. NNv“, pro pozemek parc. č. 207/1, v k. ú. Bartovice, 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. října 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. října 2022. 

1572/84/22 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Ústí 

nad Labem, zastoupena společnosti NOVPRO FM, s. r. o,, sídlem Sadová 609, 738 01 
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84. schůze ze dne 14. září 2022 

Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh 

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0435/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3232, o výměře 1.151 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Ostrava – Radvanice 1135/1, příp. NNk, IP-12-8028254_02“ a umožnit přístup  

k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 

oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a. s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 10. října 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 a 4 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 10. října 2022. 

1573/84/22 1) projednala návrh smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0437/2022/MBaI se Základní 

uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0437/2022/MBaI se Základní 

uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská 

Ostrava, dle přílohy č. 1 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. října 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zapůjčení nástroje, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová                                T: 10. října 2022. 

1574/84/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

na pol. 4111, ÚZ 98187, org. 517     o    308 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 900, org. 517     o      88 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111       o    136 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5901       o      18 tis. Kč 

na § 6221, pol. 5xxx       o      88 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700086000000    o    135 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98187      o    308 tis. Kč 
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na § 6221, pol. 5xxx, ÚZ 900      o      88 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5xxx       o      88 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5494       o      18 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700096000000    o    115 tis. Kč 

na § 2331, pol. 6121, org. 1700071000000    o    156 tis. Kč 

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 23. září 2022. 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


