
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 zastupitelstvo městského obvodu 
 

 
1/5  

 
Usnesení  
20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018  
 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

265/20/18 1) schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 7. června 2018. 

266/20/18 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 19. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 8. března 2018 Roberta Růžičky a Ing. Štěpána Košťála. 

267/20/18 1) volí ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 7. června 2018 Ing. Bc. Ivanu Michálkovou a Pavla Šebestu. 

268/20/18 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 7. června 2018 ve složení:  

- Ing. Boris Hřivna, předseda, 

- Bc. Martina Stankušová,  

- Richard Dudek, DiS. 

269/20/18 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 a č. 262/19/18 ze dne 8. března 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. 

270/20/18 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 17/2018 ze dne 5. března 2018, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

271/20/18 1) schvaluje  
a) zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 

2017 (závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním 
hospodařením bez výhrad, 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017, 
c) finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2017, 
d) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2017 

dle příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 za rok 2017 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 
závěrky, 
Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 25. července 2018. 

272/20/18 1) projednalo návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 
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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, 

  T: 22. června 2018. 

273/20/18 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – březen 2018 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

274/20/18 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 

2018, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodlo uzavřít darovací smlouvu 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 

2018, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit všechny potřebné úkony k uzavření 

smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková                                            T: 29. června 2018, 

 

4) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem darovací smlouvy dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                             T: 29. června 2018. 

275/20/18 1) projednalo návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 

2018 ze dne 16. května 2018 sestavený komisí pro poskytování účelových dotací  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

a Bartovice na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a schvaluje vzor smlouvy  

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

 

3) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí dotace  

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

2018, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                            T: 30. června 2018, 

 

4) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

sníží výdaje  

na § 6409, pol. 5901     o  1 170 tis. Kč  

 

zvýší běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5222    o     116 tis. Kč 

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

na § 3421, pol. 5222    o       31 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5494    o         5 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5222    o     799 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222    o       18 tis. Kč 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 zastupitelstvo městského obvodu 
 

3/5   

 20. zasedání dne 7. června 2018 

na § 3319, pol. 5494    o       10 tis. Kč 

na § 5519, pol. 5222    o       73 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5331, org. x                                              o       80 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331    o       18 tis. Kč 

na § 3314, pol. 5339    o         8 tis. Kč, 

 

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  

č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková                                    T: 30. června 2018. 

276/20/18 1) rozhodlo odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice za společností AXALS Ostrava, s.r.o., ve výši 

4.771.959,04 Kč,  

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 29. června 2018. 

277/20/18 1) projednalo žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o odkup pozemků parc. č. 2028/2, zeleň, 

ostatní plocha, o celkové výměře 546 m2 a parc. č. 2028/3, zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 205 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit pouze s prodejem pozemku parc. č. 2028/3, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 205 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a následně  

s uzavřením kupní smlouvy č. S 0204/2018/MBaI na předmětný pozemek s panem xxxxx 

a paní xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

   

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 30. června 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0204/2018/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2018. 

278/20/18 1) projednalo informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/27 v k. ú. Radvanice  

a žádost o pronájem pozemku na parc. č. 2027/27, v k. ú. Radvanice podanou manžely 

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

 

2) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/27,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem  

xxxxx, bytem xxxxx, manželům xxxxx, bytem xxxxx, 

 

3) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  22/15, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 22/15,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem  

xxxxx třetí osobě, 

 

5) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/28, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu, 

 

6) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/28,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti paní xxxxx 
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třetí osobě, 

 

7) projednalo nabídku k odkupu garáží na pozemcích parc. č.  2027/42 a par. č. 2027/29, 

obě v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/42,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem 

xxxxx třetí osobě, 

 

9) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/29,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem 

xxxxx třetí osobě, 

 

10) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/64, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou spolumajiteli paní xxxxx, bytem xxxxx, panem xxxxx, bytem 

xxxxx, panem xxxxx, bytem xxxxx, panem xxxxx, bytem xxxxx, paní xxxxx, bytem 

xxxxx, paní xxxxx, bytem xxxxx, paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

11) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/64, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti  

7 spolumajitelů třetí osobě, 

 

12) projednalo nabídku k odkupu hospodářské budovy na pozemku parc. č. 2730/2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a panem xxxxx, 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

13) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na hospodářskou budovu na pozemku parc.  

č. 2730/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti 

paní xxxxx, bytem xxxxx a panem xxxxx, bytem xxxxx, manželům xxxxx, 

 

14) projednalo nabídku k odkupu garáží na pozemcích parc. č.  2027/137, parc.  

č. 2027/138 a par. č. 2027/142, všechny v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem 

xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 

 

15) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/137,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem 

xxxxx třetí osobě, 

 

16) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/138,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem 

xxxxx třetí osobě, 

 

17) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/142,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem 

xxxxx třetí osobě, 

 

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

obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 a) předloženého 

materiálu, 

 

19) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/80, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti paní xxxxx 
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třetí osobě, 

 

20) projednalo nabídku k odkupu ½ garáže na pozemku parc. č. 3277/7, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 a) 

předloženého materiálu, 

 

21) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na ½ budovy garáže na pozemku parc. č. 3277/7,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem 

xxxxx panu xxxxx, 

 

22) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 690/22, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 a) předloženého 

materiálu, 

 

23) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 690/22,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti paní xxxxx 

třetí osobě, 

 

24) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21 a 23 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková   T: 29. června 2018. 

279/20/18 1) projednalo žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx o uznání dluhu a o splátkový kalendář, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2) rozhodlo souhlasit s uzavřením dohody o přistoupení k dluhu, o uznání dluhu  

a o úhradě dluhu č. S 0110/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o přistoupení k dluhu,  

o uznání dluhu a o úhradě dluhu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 30. června 2018. 

280/20/18 1) projednalo návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice na volební období 2018 – 2022 dle důvodové zprávy, 

 

2) stanoví v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice 

na volební období 2018 – 2022 na 21 členů. 

281/20/18 1) projednalo návrhy dodatků jednacích řádů dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice s účinností od 8. června 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice s účinností od 8. června 2018, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

4) ukládá jednatelkám výborů seznámit členy výborů zastupitelstva městského obvodu  

se schváleným dodatkem dle bodu 3) tohoto usnesení,  

Z: jednatelky výborů  T: ihned. 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka       místostarosta 


