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Usnesení 
5. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 4. června 
2015  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

62/5/15 schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. června 
2015. 

63/5/15 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17. března 2015 paní Lenky Revendové a pana Milana Lukáše. 

64/5/15 volí ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 
4. června 2015 – paní Mgr. Martinu Linhartovou a pana Roberta Růžičku. 

65/5/15 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 4. června 2015 ve složení: 
- Ing. Štěpán Košťál,   
- Bc. Martina Stankušová 
- Pavel Šebesta. 

66/5/15 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 splněná usnesení zastupitelstva městského obvodu dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu. 

67/5/15 1) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 27. 4. 2015 podanou paní L. S., dle přílohy 
č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č. 690/34 paní L. S., bytem xxxxx,  
  
3) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 28. 4. 2015 podanou panem M. D. a paní Š. 
D., dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č. 2027/152 panem M. D. a paní Š. D., oba bytem xxxxx,  
 
5) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 20. 4. 2015 podanou paní L. D., dle přílohy 
č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č. 785/22 paní L. D., bytem xxxxx,  
 
7) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 4. 5. 2015 podanou panem P. K., dle přílohy 
č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
8) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
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č. 690/46 panem P. K, bytem xxxxx, 
 
9) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 4. 3. 2015 podanou paní D. G., dle přílohy 
č. 5 a) předloženého materiálu, 
 
10) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č. 3277/5 paní D. G., bytem xxxxx panu O. H., bytem xxxxx, 
 
11) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 10. 3. 2015 podanou notářem 
JUDr. Hanušem Jelínkem, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 
 
12) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č. 2027/95 notářem JUDr. Hanušem Jelínkem, notářská kancelář, Starobělská 87, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, zastupujícího v dědictví po zemřelém R. L., 
 
13) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 26. 3. 2015 podanou panem P. Š., 
dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 
 
14) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č. 2027/133 panem P. Š., bytem xxxxx panu Ing. J. Š., bytem xxxxx, 
 
15) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu                                  
2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14  tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 2. července 2015, 
 
16) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 
Ostrava dle bodu 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 2. července 2015. 

68/5/15 1) projednalo návrh kupní smlouvy č. 191/2015/MBaI na pozemek parc. č. 633/55 o výměře 
800 m2, orná půda, katastrální území Bartovice, obec Ostrava, zapsaného na listu 
vlastnickém č. 501 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava, oddělený Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku parc. č. 633/54, ze dne 
2. dubna 2015 č. plánu 2276-270/2014, vyhotoveném R&M GEODATA s.r.o., ověřeného 
Katastrálním úřadem, Katastrální pracoviště v Ostravě dne 13. dubna 2015 pod č. 216/2015, 
a to mezi L. H., xxxxx, Mgr. M. L., xxxxx, A. W., xxxxx a statutárním  městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-
Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit s uzavřením kupní smlouvy č. 191/2015/MBaI na pozemek 
parc. č. 633/55 o výměře 800 m2, orná půda, katastrální území Bartovice, obec Ostrava a to 
mezi L. H., xxxxx, Mgr. M. L., xxxxx, A. W., xxxxx a statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-
Radvanice,  dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
  
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 5. července 2015, 
 
4) pověřuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy dle bodu 2) tohoto 
usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 5. července 2015. 

69/5/15 bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 2/2015 ze dne 9. března 2015, dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu. 
70/5/15 bere na vědomí zápis č. 2 z jednání finančního výboru konaného dne 16. března 2015 dle 

přílohy č. 1. 
71/5/15 1) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2014, 
 
2) schvaluje  

a) zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 
2014 (závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním 
hospodařením bez výhrad, 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014, 
c) finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2014, 
d) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi, 
e) účetní závěrku sestavenou k 31.12.2014 za rok 2014 pro statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice, 
 

3) pověřuje pracovnici pověřenou vedením odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o 
schválení účetních závěrek, 
Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 19. června 2015. 

72/5/15 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:   19. června 2015. 

73/5/15 schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů  z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – duben 2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

74/5/15 1) projednalo návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
městského obvodu s účinností od 5. června 2015, 
 
2) rozhodlo ponechat odměny neuvolněných členů zastupitelstva městského obvodu 
za výkon funkce ve stávající výši včetně zachování pravidel pro sčítání jednotlivých odměn 
dle usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 21/1/14 ze dne 6. listopadu 2015.  

75/5/15 1) rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 
a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 

  
2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

sníží výdaje  
na § 6409, pol. 5901     o  218 tis. Kč  
zvýší výdaje 
na § 3419, pol. 5222    o    33 tis. Kč  
na § 3421, pol. 5222    o    52 tis. Kč  
na § 3429, pol. 5222    o  100 tis. Kč  
na § 3330, pol. 5223    o    13 tis. Kč  
na § 3314, pol. 5339    o    10 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5494    o      5 tis. Kč 
na § 4399, pol. 5222    o      5 tis. Kč  
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3) ukládá radě městského obvodu realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA        T: 30. června 2015 

 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv 
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2015 dle tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA        T: 16. června 2015. 

76/5/15 1) projednalo žádost paní A. W., trvale bytem xxxxx o uzavření dohody o uznání dluhu 
se splátkovým kalendářem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o neuzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 257/2015/MBaI s paní A. W., trvale bytem xxxxx dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) projednalo žádost paní M. S., trvale bytem xxxxx o uzavření dohody o přistoupení 
k závazku se splátkovým kalendářem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4)rozhodlo o uzavření Dohody o přistoupení k závazku se splátkovým kalendářem 
č. S 262/2015/MBaI s paní M. S., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatelku 
o rozhodnutí zastupitelstva dle bodu 2 tohoto usnesení a zajistit realizaci dle bodu 5 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 19. června 2015, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o přistoupení k závazku 
se splátkovým kalendářem dle bodu 5 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                    T: 19. června 2015. 

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


