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Usnesení  
10. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 9. června 
2016  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

134/10/16 schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 9. června 
2016. 

135/10/16 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17. března 2016 Žanety Rojíčkové a Tomáše Šwigosta. 

136/10/16 volí ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 
9. června 2016 – Ivanu Michálkovou a Pavla Šebestu. 

137/10/16 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 9. června 2016 ve složení :  

- Martina Linhartová, předsedkyně, 
- Jarmila Rojková, 
- Jiří Stankuš. 

138/10/16 1) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 
že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 zůstává ve sledování dle termínu uvedeného 
v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

139/10/16 bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 8/2016 ze dne 25. dubna 2016, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu. 

140/10/16 1) bere na vědomí zápis č. 7 z jednání finančního výboru konaného dne 23. května 2016 
dle přílohy č. 1. 

141/10/16 1) projednalo žádost paní xxx xxx, bytem xxx, xxx o uzavření Dohody o uznání dluhu se 
splátkovým kalendářem č. S 0095/2016/MBaI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 0095/2016/MBaI s paní xxx xxx, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, po úpravě v čl. I a čl. II,  
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský            T: 10. července 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Dohody o uznání dluhu se splátkovým 
kalendářem dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová            T: 10. července 2016. 

142/10/16 1) projednalo informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 3120/21 panem xxx xxx panu 
xxx xxx a žádost o pronájem pozemku, dle přílohy č. 1 a), c) předloženého materiálu, 
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2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku 
parc. č. 3120/21 panem xxx xxx, bytem xxx, xxx panu xxx xxx, bytem xxx, xxx, 
 
3) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 14. 3. 2016 podanou manželi xxx a xxx xxx, 
bytem xxx, xxx a manželi xxx a xxx xxx, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodlo nekoupit a akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže 
na pozemku parc. č. 2027/134 manželi xxx a xxx xxx, bytem xxx, xxx a manželi xxx a xxx 
xxx, bytem xxx, xxx, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. června 2016, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2016. 

143/10/16 1) schvaluje  
a) zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2015 

(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením 
bez výhrad, 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015, 
c) finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2015, 
d) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2015, 
e) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2015 za rok 2015 pro statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice, 
 

2) pověřuje pracovnici pověřenou vedením odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu 
o schválení účetní závěrky, 
Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 17. června 2016. 

144/10/16 1) projednalo návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 
rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 
rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá radě městského obvodu realizovat rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T:   17. června 2016. 

145/10/16 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – březen 2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

146/10/16 1) projednalo návrh smlouvy č. S 0171/2016/FaR na poskytnutí finančního daru ve výši 
30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava, 
Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského 
obvodu na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. S 0171/2016/FaR na poskytnutí finančního 
daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava-Slezská 
Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v  rozpočtu 
městského obvodu na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci 
úkolů dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková   T: 30. června 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu k podpisu darovací smlouvy č. S 0171/2016/FaR dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 30. června 2016. 

147/10/16 1) projednalo nabídku prodeje podílu ve výši 1/33 pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
236 m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví xxx xxx, bytem xxx, xxx, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo nesouhlasit se záměrem koupě 1/33 pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 
m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví xxx xxx, bytem xxx, xxx, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
3) projednalo nabídku prodeje podílu ve výši 1/33 pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
236 m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví xxx xxx, bytem xxx, xxx, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodlo nesouhlasit se záměrem koupě 1/33 pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
236 m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví xxxx xxx, bytem xxx, xxx, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
a 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. června 2016, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2016.  

148/10/16 1) rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 
a schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 

  
2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
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sníží výdaje  
na § 6409, pol. 5901     o  280 tis. Kč  
 
zvýší výdaje 
na § 3419, pol. 5222    o    78 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5494    o    10 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5222    o    45 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5494    o      3 tis. Kč 
na § 3429, pol. 5222    o    83 tis. Kč 
na § 3330, pol. 5223    o      5 tis. Kč 
na § 3314, pol. 5339    o      8 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5222    o    34 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5494    o      9 tis. Kč 
na § 5519, pol. 5222    o      5 tis. Kč 

 
3) ukládá radě městského obvodu realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. června 2016 
 
4) souhlasí s návrhem sdělení žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, dle přílohy č. 3 
a pověřuje pracovnici pověřenou vedením odboru financí a rozpočtu k zaslání uvedeného 
sdělení žadatelům dle přílohy č. 4, 
Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 30. června 2016, 

 
5) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv 
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2016 dle tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 17. června 2016. 

149/10/16 1) rozhodlo zrušit usnesení č. 92/6/15 ze dne 3. září 2015, 
 
2) projednalo návrh dohody č. S 0164/2016/MBaI o zániku kupní smlouvy 
č. S 267/2015/MBaI se společností Canis safety, a. s., IČ 26816121, se sídlem Poděbradská 
260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,  
 
3) rozhodlo uzavřít dohodu č. S 0164/2016/MBaI o zániku kupní smlouvy 
č. S 267/2015/MBaI se společností Canis safety, a.s., IČ 26816121, se sídlem Poděbradská 
260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) opětovně projednalo žádost podanou dne 20. ledna 2014 společností Canis safety a. s., 
U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, o uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 867/2, 
ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 566 m2 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 867/2 a následně s uzavřením kupní 
smlouvy č. S 0221/2016/MBaI se společností Canis safety a.s., IČ 26816121, sídlem 
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9 na část pozemku parc. č. 867/2, ostatní 
plocha, jiná plocha, o celkové výměře 566 m2 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu, 
 
6) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3 
a 5 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. června 2016, 
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7) pověřuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o zániku kupní smlouvy a kupní 
smlouvy dle bodu 3 a 5 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2016. 

Tisková 
oprava 
usn. č.  
149/10/16 

V bodě č. 6 oprava bodu k realizaci: z bodu č 4 na bod č. 3 a v bodě č. 7 oprava bodu 
k realizaci: z bodu č. 4 na bod č. 3. 

 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová,      Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starostka       místostarosta 


