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Usnesení 41. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 12. srpna 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

714/41/20 1) schvaluje program 41. schůze rady městského obvodu konané dne 12. srpna 2020. 

715/41/20 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají  

ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

716/41/20 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst 

a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  

a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu 

Radvanice a Bartovice pod názvem „Nákup komunální techniky – žacího traktoru“  

a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek  

dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst. a) zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice  

a Bartovice pod názvem „Nákup komunální techniky – žacího traktoru“ a o zaslání výzvy 

k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého 

materiálu, s úpravou seznamu v příloze č. 3, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
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náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise  

s návrhem na uzavření kupní smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 31. října 2020. 

717/41/20 1) projednala návrh dodatku č. 1 (S 0375/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě  

č. S 0178/2020/SŘDaŽP na realizaci akcí „Trvalkové záhony na ul. Těšínská II  

v k.ú. Radvanice a Bartovice“, „Návrh záhonů na ul. Těšínská III v k.ú. Radvanice“  

a „Trvalkové záhony na okružní křižovatce, ulici Těšínská a u sochy v Dalimilově parku“ 

dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (S 0375/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě  

č. S 0178/2020/SŘDaŽP na realizaci akcí „Trvalkové záhony na ul. Těšínská II v k.ú. 

Radvanice a Bartovice“, „Návrh záhonů na ul. Těšínská III v k.ú. Radvanice“  

a „Trvalkové záhony na okružní křižovatce, ulici Těšínská a u sochy v Dalimilově parku“, 

dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 30. září 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  

č. 1 (S 0375/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0178/2020/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. září 2020. 

718/41/20 1) projednala žádost ze dne 27. července 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/63, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/63, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. srpna 2020. 

719/41/20 1) projednala žádost ze dne 8. června 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/11, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0379/2020/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
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zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0379/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. srpna 2020. 

720/41/20 1) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva zpětně ke garáži na pozemku parc. 

č. 2027/34, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/34, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

paní xxxxx, 

 

3) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva zpětně ke garáži na pozemku parc. 

č. 2027/113, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/113, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

paní xxxxx, 

 

5) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva zpětně ke garáži na pozemku parc. 

č. 2027/109, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/109, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

panu xxxxx, 

 

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

zaslat žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodů  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu Rady města Ostravy, 

 

8) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva, 

 

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

informovat žadatele dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu zastupitelstva. 

721/41/20 1) projednala žádost ze dne 2. července 2020, podanou společností Inzertpress s. r. o.,  

se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, IČ: 25048694, o prominutí nájemného  

za pronájem plakátovacích ploch, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o neprominutí nájemného za období od 12. března 2020 do 12. června 2020, 

ke smlouvě č. S 0445/2016/MBaI uzavřené dne 30. září 2016 se společností Inzertpress  

s. r. o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČ: 25048694, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

informovat žadatele dle tohoto usnesení,  
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Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020. 

722/41/20 1) projednala žádost ze dne 8. července 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupeným paní xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba 

rodinného domu s terasou, včetně inženýrských sítí, oplocení, vsakovací jímky, žumpy  

a zpevněných ploch“, pro pozemek parc. č. 2940/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného 

domu s terasou, včetně inženýrských sítí, oplocení, vsakovací jímky, žumpy a zpevněných 

ploch“, pro pozemek parc. č. 2940/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 17. července 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Stavba RD a napojení na 

vodovodní řád a komunikaci“, pro pozemek parc. č. 1039/4, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Stavba RD a napojení 

na vodovodní řád a komunikaci“, pro pozemek parc. č. 1039/4, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 29. července 2020 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupen firmou PROFIPROJEKT 

s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 2940/2, NN“, pro pozemky parc. č. 3265/21, 

2840/2, 2843, 2831/2 a 2793/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) 

předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 

2940/2, NN“, pro pozemky parc. č. 3265/21, 2840/2, 2843, 2831/2 a 2793/1, vše v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 29. července 2020 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupen firmou PROFIPROJEKT 

s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 613, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 613/1, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 

613, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 613/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 30. července 2020 podanou Statutárním městem Ostrava, 

sídlem Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava, zastoupeno xxxxx, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Kanalizace Bartovice III. etapa“, pro pozemky parc. č. 367, 300/10, 

228/3, 207/2, 207/1, 206/2, 205 a 194, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 

a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Kanalizace Bartovice 

III. etapa“, pro pozemky parc. č. 367, 300/10, 228/3, 207/2, 207/1, 206/2, 205 a 194,  

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost ze dne 30. července 2020 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx  
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a xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Novostavba rodinného domu a sjezdu“, pro pozemek parc. č. 731, vše v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba 

rodinného domu a sjezdu“, pro pozemek parc. č. 731, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020, 

 

14) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  

s umístěním a provedením stavby, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. srpna 2020. 

723/41/20 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 

Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ReSpol, s. r. o., sídlem Hlavnice 50, 747 

52 Hlavnice, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh  

č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0380/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3239/4, o výměře 798 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Ostrava – Radvanice 3239/20 Pavelka, NNk“ a umožnit přístup k této stavbě  

v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 Děčín IV - Podmokly, 

dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 

Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0381/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 31, o výměře 5.431 m2, 

pohřebiště, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Slezská Ostrava 4162/4, příp. NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných – společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 Děčín IV - Podmokly, dle přílohy č. 2 c) 

předloženého materiálu, 

 

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. srpna 2020, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. S 0380/2020/MBaI a S 0381/2020/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. srpna 2020. 

724/41/20 1) projednala žádost ze dne 16. července 2020 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci 

společností Profiprojekt s. r. o., , sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek,  
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o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 309/1, NN“, a to na části pozemku parc. č. 367, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti  

cca 25 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0382/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 309/1, NN“, 

a to na části pozemku parc. č. 367, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 25 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 29. června 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen na základě plné moci xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodního potrubí, a to na části 

pozemku parc. č. 367, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0383/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodního potrubí, a to na části 

pozemku parc. č. 367, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 8. července 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu vjezdu, a to na části pozemku parc. č. 2939, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti 

cca 4 m2, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o neuzavření smlouvy č. S 0384/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vjezdu, a to na části pozemku 

parc. č. 2939, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 4 m2, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 9. července 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 3253 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti 

cca 3 m2, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0385/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu, a to na části pozemku 

parc. č. 3253 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 3 m2, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 29. června 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky plynu, a to na části pozemku parc.  

č. 1956/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 5 a) a 5 b) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0386/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky plynu, a to na části 

pozemku parc. č. 1956/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 5 c) předloženého materiálu, 
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11) projednala žádost ze dne 14. května 2020 podanou společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, zastoupena na základě plné moci společností PROJEKT 2010, s. r. o., , 

sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Petřvald, ul. Ludvíkova, 

Šenovská, K Ubytovnám – výměna vodovodních řádů“, a to na části pozemku parc. č. 

3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 5 bm, dle příloh č. 6 a) a 6 b) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0387/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Petřvald, ul. Ludvíkova, 

Šenovská, K Ubytovnám – výměna vodovodních řádů“, a to na části pozemku parc. č. 

3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 6 c) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020, 

 

14) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích 

č. S 0382/2020/MBaI, S 0383/2020/MBaI, S 0384/2020/MBaI, S 0385/2020/MBaI,  

S 0386/2020/MBaI a S 0387/2020/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit 

a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. srpna 2020. 

725/41/20 1) projednala žádost ze dne 28. července 2020 pana xxxxx, bytem xxxxx, o koupi 

pozemku parc. č. 289/3, ostatní plocha, o výměře 198 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

zapsaném na LV č. 1048, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemku 

parc. č. 289/3, ostatní plocha, o výměře 198 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu zastupitelstva, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva, 

 

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje orgánům města,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu orgánů města. 

726/41/20 1) bere na vědomí zápis č. 25/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0372/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0390/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 
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4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0485/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 4 a) předloženého 

materiálu,  

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0373/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0382/2019/MBaI uzavřené dne 16. července 2019, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0370/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

8) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0455/2019/MBaI uzavřené dne 2. září 2019, dle přílohy č. 6 a) předloženého 

materiálu,  

 

9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0371/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. září 2020, 

 

11) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2020. 

727/41/20 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 

organizace, o schválení upraveného odpisového plánu movitého majetku na rok 2020  

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová  T: 31. srpna 2020. 

728/41/20 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami, zprávy o posouzení  

a hodnocení nabídek a pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod 

názvem „Poskytování přepravní služby Senior Expres 2020-2022“, o výběru 

nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o přepravě č. S 0389/2020/OSVaŠ  

s poskytovatelem: Beáta Philipp, Údolní 375/21, 747 17 Darkovice, IČ 74638823,  

dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zabezpečit všechny potřebné úkony  

k uzavření smlouvy o přepravě S 0389/2020/OSVaŠ dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 31. srpna 2020, 

 

3) zmocňuje místostarostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 

o přepravě č. S 0389/2020/OSVaŠ a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky dle bodu 

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová    T: 31. srpna 2020, 
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4) projednala návrh „Zásad pro poskytování přepravní služby Senior Expres 2020-2022“ 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a to s účinností od 1. září 2020, 

 

5) schvaluje „Zásady pro poskytování přepravní služby Senior Expres 2020-2022“  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a to s účinností od 1. září 2020. 

729/41/20 

 

1) projednala žádost ze dne 28. července 2020, podanou Anetou Drastík, sídlem 

Poláškova 782/22, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČO: 05233879, o pronájem části 

pozemku parc. č. 730/1, sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha, o výměře cca 90 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0391/2020/MBaI s Anetou Drastík, sídlem 

Poláškova 782/22, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČO: 05233879, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0391/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. srpna 2020. 

730/41/20 

 

1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 3, vedeného pod č. S 0392/2020/TAJ,  

ke Smlouvě o zajišťování závodní preventivní péče ze dne 25. září 2003 ve znění Dodatků 

č. 1 a 2, se společností HAV PRAKTIKMED, s.r.o., sídlem Radova 525/14a, Bartovice, 

717 00 Ostrava, IČ: 01772236, dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 3, vedeného pod č. S 0392/2020/TAJ, ke Smlouvě  

o zajišťování závodní preventivní péče ze dne 25. září 2003 ve znění Dodatků č. 1 a 2,  

se společností HAV PRAKTIKMED, s.r.o., sídlem Radova 525/14a, Bartovice, 717 00 

Ostrava, IČ: 01772236, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 25. srpna 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 25. srpna 2020. 

731/41/20 

 

1) projednala návrhy smluv č. S 0396/2020/MBaI a S 0397/2020/MBaI o připojení 

odběrných míst ve Společenském domě v Ostravě – Bartovicích, sídlem Bartovická 459, 

717 00 Ostrava – Bartovice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0396/2020/MBaI o připojení odběrného místa  

pro kuchyň, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV - Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0397/2020/MBaI o připojení odběrného místa pro 

byt, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 

Podmokly, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020, 
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5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv o připojení odběrných míst,  

dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. srpna 2020. 

732/41/20 

 

1) projednala stanovisko o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu  

u pozemků parc. č. 1193, trvalý travní porost, o celkové výměře 4150 m², parc. č. 1202,  

trvalý travní porost, o celkové výměře 14717 m² a parc. č. 1462/3, orná půda, o celkové 

výměře 2496 m², vše v k. ú. Bartovice, k podání žádosti o udělení souhlasu s trvalým 

odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu u pozemků parc. č. 1193, trvalý travní porost, o celkové výměře 4150 m², 

parc. č. 1202,  trvalý travní porost, o celkové výměře 14717 m², 

 

3) rozhodla o udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu u pozemku parc. č. 1462/3, orná půda, o celkové výměře 2496 m², 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2020, 

 

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit souhlas s trvalým odnětím 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu radě města, dle bodů č. 2 a 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu rady města. 

733/41/20 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020, kterým se  

 

zvyšují daňové příjmy  

na pol. 1511       o    690 tis. Kč 

na pol. 1343       o      84 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2122      o        4 tis. Kč 

na § 3113, pol. 2122      o        9 tis. Kč 

na § 5512, pol. 2322      o      22 tis. Kč 

na § 3111, pol. 2229, ÚZ 120x13014    o      96 tis. Kč   

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517   o    200 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617   o 2 400 tis. Kč 

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijeté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063     o    357 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 51xx      o    700 tis. Kč 

 

 

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517    o 2 400 tis. Kč 

 

zvyšují zaslané neinvestiční transfery PO 

na § 3111, pol. 5331, org. 3     o        4 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331      o        9 tis. Kč 
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na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063, org. 1   o    357 tis. Kč  

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5xxx      o      84 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 16     o      22 tis. Kč 

na § 3612, pol. 51xx, ÚZ 7608     o    200 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5xxx      o    700 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje  

na § 3639, pol. 612x, org. 17000xx000000   o    190 tis. Kč 

na § 3111, pol. 612x, org. 17000xx000000   o    500 tis. Kč 

 

zvyšují se výdaje na vypořádání z minulých let 

na § 6402, pol. 5366, ÚZ 120x13014    o      96 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 21. srpna 2020. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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


