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

 
1/3  

 
Usnesení  
2. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne      
13. prosince 2018 
 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 

Číslo 
usnesení 

Obsah 

24/2/18 Schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. prosince 
2018. 

25/2/18 Schvaluje zprávu ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 1. listopadu 2018 paní Dany Lérové a pana Pavla Šebesty. 

26/2/18 Určuje ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 
13. prosince 2018 pana Mgr. Jana Kovácse, Ph.D.a Ing. Tomáše Šwigosta. 

27/2/18 Volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 13. prosince 2018 ve složení:  
1. předseda návrhové komise: Jaroslav Kudlička 
2. členové návrhové komise: Bc. Richard Dudek, DiS. a Jan Maceček 

28/2/18 
 

1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu                    
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím,                    
že usnesení: č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002, č. 262/19/18 ze dne 8. března 2018, č. 289/21/18, 
bod 3) ze dne 6. září 2018, č. 290/21/18, bod 3) ze dne 6. září 2018 zůstávají ve sledování dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
3) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení                        
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
 

29/2/18 
 

1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 19/2018 ze dne 3. září 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
 

30/2/18 1) bere na vědomí zápis č. 17/2018 z jednání finančního výboru konaného dne 5. září 2018                      
dle přílohy č. 1. 
 

31/2/18 
 

1) projednalo žádost  xxx xxx, bytem xxx, xxx, o koupi pozemku parc.č. 798/4 k. ú. Radvanice, 
zahrada, o výměře 951 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1962,                       
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 798/4 k. ú. Radvanice, zahrada,                 
o výměře 951 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  
 
3) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 
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Ostrava, dle bodu č.2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová                            T: 4. ledna 2019. 
 

32/2/18 
 

1) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/118 v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou  xxx xxx, bytem xxx xxx, xxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/118,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti xxx xxx, bytem 
xxx xxx, xxx, třetí osobě,  
 
3) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/60, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou panem xxx xxx, bytem xxx, xxx, dle přílohy  
č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/60,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti xxx xxx,  xxx 
xxx, 
 
5) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  22/4, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou manžely xxx a xxx xxx, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého 
materiálu, 
 
6) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 22/4,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti manžely xxx  
a xxx xxx, xxx xxx, 
 
7) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  690/16, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou xxx xxx, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
8) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 690/16,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti xxx xxx, třetí 
osobě, 
 
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká                                 T: 10. ledna 2019. 

33/2/18 
 

1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice                            
a Bartovice za leden – září 2018 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

34/2/18 
 

1) projednalo žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,  
 
2) rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu ozdravných pobytů pro děti předškolního věku, kód ŽPZ/04/2018,                      
dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit všechny úkony spojené s podáním  
žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Martina Škovránová                                     T: 31. ledna 2019, 
  
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                           T: 25. ledna 2019. 

 

35/2/18 
 

1) schvaluje rozpočet městského obvodu na rok 2019 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého 
materiálu 
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a) příjmy po konsolidaci ve výši 73.996.000,00 Kč 
b) financování      5.488.000,00 Kč 
ZDROJE CELKEM   79.484.000,00 Kč 
a) běžné výdaje po konsolidaci ve výši 60.039.000,00 Kč 
b) kapitálové výdaje ve výši  19.445.000,00 Kč 
VÝDAJE CELKEM   79.484.000,00 Kč 
 
2) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2022 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, 
b) přijetí prostředků z účelových dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů do rozpočtu 

městského obvodu. 
36/2/18 
 

1) bere na vědomí protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti dle přílohy               
č. 1 tohoto materiálu. 

37/2/18 
 

1) projednalo žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o uznání dluhu se splátkovým 
kalendářem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit s uzavřením dohody o přistoupení dluhu, o uznání dluhu a o úhradě dluhu 
č. S 0592/2018/MBaI s xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody o přistoupení dluhu, o uznání dluhu  
a o úhradě dluhu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                 T: 10. ledna 2019. 

38/2/18 
 

1) stanoví v souladu s ust. § 72 a ust. § 84 odst. 2), písm. n zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 202/2018 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, dle přílohy k nařízení vlády takto: 

 - za výkon funkce člena rady ve výši 4.000 Kč, 
 - za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 0 Kč, 
 - za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 2.000 Kč, 
 - za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1.800 Kč, 
 
2) stanoví v souladu s ust. § 72 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,: 
Výše měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu se poskytne                   
s účinností od 1. ledna 2019, v případě náhradníka, ode dne prvního zasedání zastupitelstva 
městského obvodu, jehož se zúčastnil, 
 
3) stanoví v souladu s ust. § 74 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,: 
Při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva městského 
obvodu měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 

 
 
 
Bc. Aleš Boháč, MBA                                                                                Bc. Martina Stankušová 
starosta                         místostarostka 


