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Usnesení  
4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 16. května 
2019 
 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

53/4/19 Schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16. května 2019 

s úpravou. 

54/4/19 Schvaluje zprávu ověřovatelů zápisu z 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 21. února 2019 Ing. Borise Hřivny a Kateřiny Válkové s úpravou dle návrhu Mgr. Jana 

Kovácse, Ph.D. k doplnění návrhu programu zasedání. 

55/4/19 Určuje ověřovatele zápisu z 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne  

16. května 2019 Mgr. Jarmilu Rojkovou a Ing. Lenku Guňkovou. 

56/4/19 Volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 4. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 16. května 2019 ve složení:  

1. předseda návrhové komise: Dana Lérová 

2. členové návrhové komise: Mgr. Jarmila Rojková, Ing. Boris Hřivna 

57/4/19 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,  

262/19/18 ze dne 8. března 2018, 

289/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018, 

290/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018, 

47/3/19 ze dne 21. února 2019, 

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. 

58/4/19 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 1/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2) pověřuje kontrolní výbor provedením fyzické kontroly realizace veřejné zakázky 

„Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“  

v souladu s usnesením rady městského obvodu č. 913/9M/19 ze dne 3. října 2016  

a č. 1550/79/18 ze dne 17. ledna 2018 a v souladu s jednacím řádem výborů zastupitelstva  

a zákonem o obcích dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Stanislav Zientek  T: 31. prosince 2019. 

59/4/19 1) bere na vědomí zápis č. 2/2019 z jednání finančního výboru konaného dne 20. února 2019 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 zastupitelstvo městského obvodu 
 

2/3   

4. zasedání konané dne 16. května 2019 
 

60/4/19 1) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/109 v k. ú. Radvanice, obec 

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

 

2) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/109,  

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

bytem xxxxx, panu xxxxx,  

 

3) projednalo nabídku k odkupu ½ garáže na pozemku parc. č.  3277/10, v k. ú. Radvanice, 

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

 

4) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu ½ garáže na pozemku parc. č. 3277/10,  

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

osobě, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká  T: 31. května 2019. 

61/4/19 1) projednalo návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2019 

ze dne 24. dubna 2019 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 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a schvaluje vzor smlouvy  

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

 

3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. června 2019, 

 

4) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, kterým se  

 

sníží výdaje  

na § 6409, pol. 5901              o  1 099 tis. Kč  

 

zvýší běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5222    o  165 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5494    o    22 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222    o    17 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5222    o  681 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5494    o    25 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5221    o      8 tis. Kč 

na § 3525, pol. 5221    o      8 tis. Kč 

na § 3314, pol. 5339    o    38 tis. Kč 

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

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

na § 5512, pol. 5222, org. 16   o    47 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5222, org. 17   o    60 tis. Kč, 

 

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o rozhodnutí dle bodu  

2) tohoto usnesení a realizovat rozpočtové opatření č. 7/2019 dle bodu 4) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. června 2019, 
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6) schvaluje návrh sdělení žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, dle přílohy č. 3  

a pověřuje vedoucí odboru financí a rozpočtu k zaslání uvedeného sdělení žadatelům  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. června 2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA       Bc. Martina Stankušová 

starosta         místostarostka 

 

 

 

Jedná se o anonymizovaný - zkrácený dokument z důvodu ochrany osobních údajů. 

 


