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Usnesení  
15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 1. června 2017  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

202/15/17 1) schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 1. června 2017. 

203/15/17 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 14. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 2. března 2017 p. Pavly Skýbové a p. Milana Lukáše. 

204/15/17 1) volí ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 1. června 2017 p. Roberta Růžičku a p. Žanetu Rojíčkovou, DiS. 

205/15/17 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 1. června 2017 ve složení:  

- Mgr. Martina Linhartová, předsedkyně, 

- Jiří Stankuš, 

- Vladimír Svoboda. 

206/15/17 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 bod 3) ze dne 13. října 2016, 

zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

207/15/17 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 13/2017 ze dne 24. dubna 2017, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

208/15/17 1) bere na vědomí zápis č. 11/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 27. února 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

209/15/17 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – březen 2017 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

210/15/17 1) schvaluje  

a) zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2016  

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

bez výhrad, 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016, 

c) finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2016, 

d) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2016 

dle příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 za rok 2016 pro statutární město 

Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 předloženého materiálu, 

 

3) pověřuje vedoucí odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o schválení účetní 
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závěrky, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. června 2017. 

211/15/17 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: 16. června 2017. 

212/15/17 1) projednalo návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 

2017 ze dne 11. května 2017 sestavený komisí pro poskytování účelových dotací dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu a vzory smluv o poskytnutí účelové dotace dle přílohy  

č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo na základě návrhu výběrové komise o vyloučení žádosti o poskytnutí účelových 

finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017 

žadatele:  

 

Cukrárna a Labužníček 

Ivona Cielecká 

Těšínská 385/306 

716 00 Ostrava-Radvanice                                                         

z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného výběrového řízení, 

 

3) rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a schvaluje vzory smluv  

o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

 

4) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí dotace  

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 

2017, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. června 2017, 

 

5) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

sníží výdaje  

na § 6409, pol. 5901     o  533 tis. Kč  

 

zvýší běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5222    o  234 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5494    o    12 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222    o    25 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5222    o  144 tis. Kč 

na § 3330, pol. 5223    o    22 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222    o    17 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5494    o      6 tis. Kč 

na § 5519, pol. 5222    o    32 tis. Kč 

na § 4351, pol. 5222                                             o     5 tis. Kč 

na § 4319, pol. 5222                                             o     2 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5331, org. x                                  o   26 tis. Kč 

na § 3314, pol. 5339                                             o     8 tis. Kč, 
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6) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o rozhodnutí dle bodu  

č. 2 usnesení a realizovat rozpočtové opatření dle bodu č. 5 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 30. června 2017, 

 

7) schvaluje návrh sdělení žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, dle přílohy  

č. 4 a pověřuje vedoucí odboru financí a rozpočtu k zaslání uvedeného sdělení žadatelům 

dle přílohy č. 5, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. června 2017. 

213/15/17 1) projednalo návrh smlouvy 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 

2017, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy 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 2017, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem darovací smlouvy dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. června 2017, 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smlouvy dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 30. června 2017. 

214/15/17 1) projednalo nabídku daru budovy garáže o půdorysné ploše 21 m2, stojící na pozemku 

parc. č. 2027/87 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 1 a) až 1 c) předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s bezúplatným nabytím budovy garáže na pozemku parc. č. 2027/87 v k. ú. 

Radvanice, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, od pana xxxxx a paní xxxxx, oba bytem xxxxx,  

 

3) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. S 0257/2017/MBaI na budovu garáže  

na pozemku parc. č. 2027/87 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s panem xxxxx a paní xxxxx, 

oba bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 d) předloženého materiálu, 

 

4) projednalo nabídku daru budovy garáže o půdorysné ploše 26 m2, stojící na pozemku 

parc. č. 2027/46 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 2 a) až 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) souhlasí s bezúplatným nabytím budovy garáže na pozemku parc. č. 2027/46  

v k. ú. Radvanice, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, od pana xxxxx, bytem xxxxx,  

 

6) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. S 0258/2017/MBaI na budovu garáže  

na pozemku parc. č. 2027/46 v k. ú. Radavanice, obec Ostrava, s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 d) předloženého materiálu, 

 

7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2, 3, 5 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. června 2017, 

 

8) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
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dle bodů č. 2, 3, 5 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017, 

 

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovacích smluv č. S 0257/2017/MBaI  

a S 0258/2017/MBaI, dle bodů č. 3 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017. 

215/15/17 1) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/97 v k. ú. Radvanice 

podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku  

parc. č. 2027/97 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem xxxxx, bytem xxxxx, panu xxxxx, 

bytem xxxxx, 

 

3) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/80 v k. ú. Radvanice 

podanou panem xxxxx, bytem xxxxx a informaci o uzavření kupní smlouvy na předmětnou 

garáž mezi panem xxxxx a paní xxxxx, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku  

parc. č. 2027/80 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem xxxxx, bytem xxxxx paní xxxxx, 

bytem xxxxx, 

 

5) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/82 v k. ú. Radvanice 

podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a informaci o uzavření kupní smlouvy na předmětnou 

garáž mezi paní xxxxx a panem xxxxx, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku  

parc. č. 2027/82 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní xxxxx, bytem xxxxx panu xxxxx, 

 

7) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/48 v k. ú .Radvanice 

podanou manželi xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku  

parc. č. 2027/48 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, manželi xxxxx, bytem xxxxx, 

 

9) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku č. 2027/30 v k. ú. Radvanice podanou 

panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku  

parc. č. 2027/30 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem xxxxx, bytem xxxxx, 

 

11) projednalo informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/105 v k. ú. Radvanice  

a žádost o vyjádření k předkupnímu právu zpětně, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku  

parc. č. 2027/105 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem xxxxx, bytem xxxxx, paní xxxxx, 

bytem xxxxx, 

 

13) projednalo informaci o darování garáže na pozemku parc. č. 2027/37 v k. ú. Radvanice 

panu xxxxx, bytem xxxxx, paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 a) předloženého 

materiálu, 

 

14) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a darování garáže na pozemku  

parc. č. 2027/37 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní xxxxx, bytem xxxxx, panu xxxxx, 
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bytem xxxxx, 

 

15) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 

Ostrava dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017, 

 

16) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat majitele  

o rozhodnutí zastupitelstva dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. června 2017. 

216/15/17 1) projednalo návrhy nových zřizovacích listin dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje zřizovací listiny dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu s úpravou přílohy 

přílohy č. 1 a přílohy přílohy č. 3, 

 

3) ukládá vedoucí odboru SVaŠ realizovat úkony spojené se schválením zřizovacích listin 

vyplývající z platných právních předpisů, 

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 8. června 2017, 

 

4) pověřuje starostku k podpisu zřizovacích listin dle bodu 2) předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 8. června 2017. 

 

 

 

 

 

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

starostka       místostarosta 


