
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 zastupitelstvo m ěstského obvodu 
 

 
1/4  

Usnesení  
8. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 
17. prosince 2015  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

107/8/15 schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. prosince 
2015. 

108/8/15 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 29. října 2015 Lenky Revendové a Richarda Dudka, DiS. 

109/8/15 volí ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 
17. prosince 2015 paní Jarmilu Rojkovou a Martinu Stankušovou. 

110/8/15 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 17. prosince 2015 ve složení: 

- Ing. Štěpán Košťál, předseda, 
- Žaneta Rojíčková, 
- Jaroslav Kudlička. 

111/8/15 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. 

112/8/15 1) bere na vědomí zápis č. 4 z jednání finančního výboru konaného dne 31. srpna 2015 
dle přílohy č. 1 a zápis č. 5 z jednání finančního výboru konaného dne 25. listopadu 2015 
dle přílohy č. 2. 

113/8/15 1) schvaluje rozpočet městského obvodu na rok 2016 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého 
materiálu 
a) příjmy po konsolidaci ve výši 51.690.000,00 Kč 
b) financování      2.623.000,00 Kč 
ZDROJE CELKEM   54.313.000,00 Kč 
a) běžné výdaje po konsolidaci ve výši 37.488.000,00 Kč 
b) kapitálové výdaje ve výši  16.825.000,00 Kč 
VÝDAJE CELKEM   54.313.000,00 Kč 
 
2) schvaluje rozpočtový výhled na léta 2017 – 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
3) svěřuje v  souladu s ustanovením Článku 10 odst. (5) 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, 
 b) přijetí prostředků z účelových dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů do rozpočtu       
 městského obvodu. 

114/8/15 1) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 4. 11. 2015 podanou manželi D. a V. T., oba 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
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2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č. 2027/62 panem D. T. a paní V. T., oba bytem xxxxx panu M. D., bytem xxxxx, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. ledna 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. ledna 2016. 

115/8/15 1) projednalo nabídku koupě pozemku parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 1.166 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit se záměrem prodat pozemek parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná 
půda, o výměře 1.166 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. ledna 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. ledna 2016. 

116/8/15 schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – říjen 2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

117/8/15 1) projednalo žádost pana J. G., trvale bytem xxxxx o uzavření dohody o uznání dluhu se 
splátkovým kalendářem č. S 726/2015/MBaI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 726/2015/MBaI s panem J. G., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský             T: 15. ledna 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: 15. ledna 2016. 

118/8/15 1) projednalo nabídku společnosti Elektroodbyt – Ostrava, s.r.o., se sídlem Šmídova 
798/245, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a žádost 
statutárního města Ostrava o stanovisko ke koupi nemovitých věcí v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo nesouhlasit se záměrem koupě nemovitých věcí v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, a to: 

- pozemku parc. č. 3111, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1.333 m2 
- pozemku parc. č. 3112, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o celkové výměře 

743 m2 
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- pozemku parc. č. 3114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 119 
m2 

- pozemku parc. č. 3115, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 972 m2 
- pozemku parc. č. 3116, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 761 m2, jehož 

součástí je stavba č.p. 798, jiná stavba, 
ve vlastnictví Elektroodbyt-Ostrava, s.r.o., se sídlem Šmídova 798/24, 716 00 Ostrava-
Radvanice za nabídnutou cenu 5.000.000,- Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. ledna 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
a společnosti Elektroodbyt – Ostrava, s.r.o., dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. ledna 2016. 

119/8/15 1) projednalo žádost o stanovisko k nabídce směny pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Radvanice, Těšínská 87/281, 716 
00, parc.č. 1962/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1439 m2, parc. č. 1962/2, 
zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 28 m2, parc. č. 1882, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 520 m2, parc. č. 1883, zahrada, o výměře 413 m2, parc. č. 388/1, orná půda, 
o výměře 2739 m2, parc. č. 388/2, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 129 m2, 
parc. č. 362, ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 441 m2, a pozemku parc. č. 363, 
ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 2440 m2 vše v k. ú. Radvanice za pozemky ve 
vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, parc. č. 790/1, ostatní plocha/zeleň, o výměře 2290 m2, parc. č. 2076/3, ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 123 m2, parc. č. 1104/1, ovocný sad, o výměře 41432 m2, parc. 
č. 1104/4, zahrada, o výměře 690 m2, parc. č. 1056/1, ovocný sad, o výměře 11164 m2, parc. 
č. 1056/2, trvalý travní porost, o výměře 881 m2, parc. č. 1056/3, ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 210 m2, parc. č. 1056/4, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
283 m2, parc. č. 1056/5, ovocný sad, o výměře 7057 m2, vše v k.ú. Radvanice, 
 
2) rozhodlo souhlasit se směnou pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
se svěřenou správou městskému obvodu Radvanice, Těšínská 87/281, 716 00, parc.č. 
1962/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1439 m2, parc. č. 1962/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 28 m2, parc. č. 1882, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 520 
m2, parc. č. 1883, zahrada, o výměře 413 m2, parc. č. 388/1, orná půda, o výměře 2739 m2, 
parc. č. 388/2, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 129 m2, parc. č. 362, ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 441 m2, a pozemku parc. č. 363, ostatní 
plocha/neplodná půda, o výměře 2440 m2 vše v k. ú. Radvanice za pozemky ve vlastnictví 
společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
parc. č. 790/1, ostatní plocha/zeleň, o výměře 2290 m2, parc. č. 2076/3, ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 123 m2, parc. č. 1104/1, ovocný sad, o výměře 41432 m2, parc. č. 1104/4, 
zahrada, o výměře 690 m2, parc. č. 1056/1, ovocný sad, o výměře 11164 m2, parc. č. 1056/2, 
trvalý travní porost, o výměře 881 m2, parc. č. 1056/3, ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 210 m2, parc. č. 1056/4, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 283 m2, parc. 
č. 1056/5, ovocný sad, o výměře 7057 m2, vše v k.ú. Radvanice, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. ledna 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 tohoto usnesení,  
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Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. ledna 2016. 
 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová,      Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starostka       místostarosta 


