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Usnesení  
13. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 15. prosince 
2016  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

171/13/16 1) schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  
dne 15. prosince 2016. 

172/13/16 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 13. října 2016 p. Martiny Stankušové a p. Richarda Dudka, DiS. 

173/13/16 1) volí ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  
dne 15. prosince 2016 – p. Pavlínu Kozlovou a p. Stanislava Zientka. 

174/13/16 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva 
městského obvodu konaného dne 15. prosince 2016 ve složení:  

- Ing. Boris Hřivna, předseda, 
- Pavla Skýbová, 
- Robert Růžička. 

175/13/16 1) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 
že usnesení: 
 
č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002, 
č. 168/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016, 
č. 169/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016, 
č. 170/12/16 ze dne 13. října 2016, 
zůstávají 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. 

176/13/16 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  
a Bartovice za leden – září 2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

177/13/16 1) schvaluje rozpočet městského obvodu na rok 2017 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého 
materiálu 
 
a) příjmy po konsolidaci ve výši 53.774.000,00 Kč 
b) financování      3.971.000,00 Kč 
ZDROJE CELKEM   57.745.000,00 Kč 
a) běžné výdaje po konsolidaci ve výši 43.172.000,00 Kč 
b) kapitálové výdaje ve výši  14.573.000,00 Kč 
VÝDAJE CELKEM   57.745.000,00 Kč 
 
2) schvaluje rozpočtový výhled na léta 2018 – 2020 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
3) svěřuje v souladu s ustanovením Článku 10 odst. (12) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
a) schvalování rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu, 
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b) přijetí prostředků z účelových dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů do rozpočtu 
městského obvodu. 

178/13/16 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 10/2016 ze dne 19. září 2016, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, zápis o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 15. září 2016, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu a zápis z jednání kontrolního výboru č. 11/2016 ze dne  
21. listopadu 2016, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
2) pověřuje kontrolní výbor provedením fyzické kontroly realizace veřejné zakázky „Oprava 
sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava – Radvanice“ v souladu s usnesením rady 
městského obvodu č. 699/36/16 ze dne 20. dubna 2016, č. 806/42/16 ze dne 13. července 
2016 a č. 859/45/16 ze dne 24. srpna 2016 a v souladu s jednacím řádem výborů 
zastupitelstva a zákonem o obcích, 
Z: Ing. Štěpán Košťál   T: 31. leden 2017. 

179/13/16 1) bere na vědomí zápis č. 8 z jednání finančního výboru konaného dne 5. září 2016  
dle přílohy č. 1 a zápis č. 9 z jednání finančního výboru konaného dne 12. října 2016 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

180/13/16 1) projednalo žádost pana XXX, bytem XXX o uzavření Dohody o uznání dluhu se 
splátkovým kalendářem č. S 0593/2016/MBaI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem  
č. S 0593/2016/MBaI s panem XXX, bytem XXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. prosince 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Dohody o uznání dluhu se splátkovým 
kalendářem dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. prosince 2016. 

181/13/16 1) projednalo žádost o stanovisko k nabídce směny pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice, Těšínská 87/281, 716 00, 
parc. č. 198/21, orná půda, o výměře 112 m2, část parc. č. 198/12, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 79 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 a nově 
označena jako pozemek parc. č. 198/26, ostatní plocha, jiná plocha a část parc. č. 198/13, 
orná půda, o výměře 45 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 a nově 
označena jako parc. č. 198/28, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za část pozemku parc.  
č. 198/20, orná půda, o výměře 106 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 
a nově označena jako pozemek parc. č. 198/27, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  
ve vlastnictví XXX, bytem XXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit se směnou pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-
Radvanice, parc. č. 198/21, orná půda, o výměře 112 m2, část parc. č. 198/12, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 79 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016  
a nově označena jako pozemek parc. č. 198/26, ostatní plocha, jiná plocha a část parc.  
č. 198/13, orná půda, o výměře 45 m2 oddělena dle geometrického plánu č. 2171-70/2016  
a nově označena jako parc. č. 198/28, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za část pozemku 
parc. č. 198/20, orná půda, o výměře 106 m2, oddělena dle téhož geometrického plánu  
a nově označena jako pozemek parc. č. 198/27, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  
ve vlastnictví XXX, bytem XXX, dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) projednalo žádost o stanovisko k nabídce směny pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 
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716 00, část pozemku parc. č. 3221/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře cca  
78 m2 za část pozemku parc. č. 2027/6, manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře cca  
81 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví XXX, bytem  
XXX, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodlo souhlasit se směnou pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00, část pozemku 
parc. č. 3221/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře cca 78 m2, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, za část pozemku parc. č. 2027/6, manipulační plocha, ostatní plocha,  
o výměře cca 81 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví XXX, bytem XXX,  
dle přílohy č. 5 a č. 6 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  
č. 2 a č. 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 10. ledna 2017, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2 a č. 4 tohoto usnesení 
k projednání orgánům statutárního města Ostravy, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 10. ledna 2017. 

182/13/16 1) projednalo žádost ze dne 30. září 2016 paní XXX, bytem XXX o koupi pozemku parc.  
č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV  
č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
  
2) rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 792/23, orná půda, o výměře 
911 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: dle termínu rady města, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje Radě města Ostravy dle bodu  
2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu rady města. 

183/13/16 1) projednalo informaci o prodeji ½ dvoupodlažní garáže na pozemku parc. č. 3277/3 panem 
XXX panu XXX a paní XXX, oba bytem XXX a žádost o pronájem pozemku, dle příloh  
č. 1 a) až 1 d) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej ½ dvoupodlažní garáže  
na pozemku parc. č. 3277/3 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem XXX, bytem XXX 
panu XXX a paní XXX, oba bytem XXX, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: dle termínu Rady města Ostravy, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu Rady města Ostravy. 

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


