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Usnesení 81. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 22. června 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1471/81/22 1) schvaluje program 81. schůze rady městského obvodu konané dne 22. června 2022. 

1472/81/22 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. 

1473/81/22 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému 

finanční kontroly městského obvodu v roce 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje Příkaz č. 1/2022 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 

hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 

2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci příkazu dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 30. září 2022. 

1474/81/22 1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice na rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

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

 

2) rozhodla o poskytnutí účelové dotace žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto materiálu  

a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu,  

 

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

statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022,  

s žadateli dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                         T: 15. července 2022, 

 

4) rozhodla o poskytnutí účelového neinvestiční příspěvku ve výši 20 tis. Kč příspěvkové 

organizaci Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ulice 28. října 289/2, 702 00 

Ostrava, IČ 00097586, na projekt „Hrdinové všedních dnů“, 

 

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 a 4 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková                                        T: 15. července 2022. 
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1475/81/22 1) projednala žádost ze dne 4. května 2022, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/15, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0308/2022/MBaI s paní xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 690/15, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 30. června 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0308/2022/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. června 2022. 

1476/81/22 1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k výkupu spoluvlastnického 

podílu ve výši 7/26 na nemovité věci v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to na pozemku 

parc. č. 1565/27, trvalý travní porost, o výměře 1045 m², dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

2) rozhodla nesouhlasit s výkupem spoluvlastnického podílu ve výši 7/26 na nemovité 

věci v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to na pozemku parc. č. 1565/27, trvalý travní 

porost, o výměře 1045 m², 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: 15. července 2022, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. července 2022. 

1477/81/22 1) projednala žádost ze dne 27. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas 

s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného domu, k. ú. Bartovice, p. č. 

1524“, pro pozemek parc. č. 1524, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 

předloženého materiálu, 

 

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

domu, k. ú. Bartovice, p. č. 1524“, pro pozemek parc. č. 1524, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 13. června 2022 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka“, pro pozemek parc. č. 

207/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka“, 

pro pozemek parc. č. 207/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 8. června 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Odstranění stávajícího plotu a výstavba 

nového plotu“, pro pozemky parc. č. 230/1 a 319/3, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
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6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Odstranění stávajícího 

plotu a výstavba nového plotu“, pro pozemky parc. č. 230/1 a 319/3, vše v k. ú. 

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

 

7) projednala žádost ze dne 9. června 2022 podanou panem xxxxx a paní xxxxx, oba 

bytem xxxxx, zastoupeni paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Novostavba rodinného domu na parc. č. 845 a parc. 846, k. ú. Bartovice“, pro 

pozemky parc. č. 845 a 846, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) 

předloženého materiálu, 

 

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

domu na parc. č. 845 a parc. 846, k. ú. Bartovice“, pro pozemky parc. č. 845 a 846, vše  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

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: 20. července 2022, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6 

a 8 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2022. 

1478/81/22 1) ruší usnesení 1428/78/22 ze dne 11. května 2022, bod č. 4) a 5), dle přílohy č. 1 e) 

předloženého materiálu, 

 

2) projednala žádost ze dne 24. května 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností NOVPRO 

FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – 

Radvanice 602/2,NN“, a to na částech pozemků parc. č. 583/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 598/2, zahrada, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 9 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0313/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 602/2,NN“, 

a to na částech pozemků parc. č. 583/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 

598/2, zahrada, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 9 bm,  

dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost ze dne 11. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a pana 

xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy  

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka“, a to na částech pozemků parc. č. 

1725, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1732, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm,  

dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0316/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést „Vodovodní a kanalizační přípojka“,  

a to na částech pozemků parc. č. 1725, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1732, 

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

služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
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zajistit realizaci, dle bodů tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 20. července 2022, 

 

7) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2022. 

1479/81/22 1) projednala žádost ze dne 30. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0319/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2805, o celkové výměře 1.718 

m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Vodovodní přípojky“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – 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: Jana Cielecká    T: 20. července 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 20. července 2022. 

1480/81/22 1) projednala návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny  

č. S 0318/2022/MBaI podanou společností Linde Gas a. s., sídlem U Technoplynu 1324,  

198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny  

č. S 0318/2022/MBaI, 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: 20. července 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dlouhodobém 

pronájmu lahví na stlačené plyny č. S 0318/2022/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2022. 

1481/81/22 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0322/2022/MBaI, k rámcové 

smlouvě na poskytnutí služeb č. S 0374/2021/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností Pavel Pokorný, U Kříže 

729, 742 85 Vřesina, IČ 12652911, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0322/2022/MBaI, k rámcové smlouvě na 

poskytnutí služeb č. S 0374/2021/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností Pavel Pokorný, 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: 30. června 2022, 
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4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod  

č. S 0322/2022/MBaI k rámcové smlouvě na poskytnutí služeb č. S 0374/2021/MBaI  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                               T: 30. června 2022. 

1482/81/22 1) bere na vědomí zápis č. 8/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0309/2022/MBaI a zároveň dohody  

o ukončení nájmu vedenou pod č. S 0310/2022 ke dni 30. červnu 2022, s xxxxx, trvale 

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

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0323/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0315/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0060/2019/MBaI ze dne 15. února 2019, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0312/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0249/2020/MBaI ze dne 22. června 2020,  

dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0314/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého 

materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0066/2021/MBaI ze dne 18. února 2021,  

dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0317/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého 

materiálu, 

 

11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu 

bytu č. 6, na ulici xxxxx, dle přílohy č. 8 a) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0311/2022/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, ke dni 31. července 2022, dle přílohy č. 8 b) předloženého materiálu, 

 

13) projednala návrh výpovědi z nájmu bytu xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 

a) předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o schválení výpovědi z nájmu bytu xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 9 a) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 
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Z: Jana Cielecká   T: 31. července 2022, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. července 2022. 

1483/81/22 1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k převzetí stavby – SO 02 

Komunikace, SO 03 Silničního mostu, SO 04 Veřejného osvětlení, a SO 07 Odvodnění 

komunikace včetně pozemku parc. č. 89/1 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

2) rozhodla souhlasit s převzetím stavby – SO 02 Komunikace, SO 03 Silničního mostu, 

SO 04 Veřejného osvětlení, a SO 07 Odvodnění komunikace včetně pozemku parc. č. 

89/1 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, za podmínek uvedených v příloze 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: 15. července 2022, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová T: 15. července 2022. 

1484/81/22 1) projednala návrh Darovací smlouvy S 0328/2022/MBaI na vybavení vč. bytových 

doplňků pro 6 bytových jednotek, které jsou vyčleněny pro Ukrajinské uprchlíky, na ulici 

Pátova 4 a Pátova 6 v Ostravě - Radvanicích, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy S 0328/2022/MBaI na vybavení vč. bytových 

doplňků pro 6 bytových jednotek, které jsou vyčleněny pro Ukrajinské uprchlíky, na ulici 

Pátova 4 a Pátova 6 v Ostravě - Radvanicích, dle přílohy č. 1 a 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: 30. června 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. června 2022. 

1485/81/22 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 

organizace, o souhlas zřizovatele se zapojením do Šablon IV – výzva č. 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I v Operačním programu Jan Amos Komenský, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí se zapojením Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 

organizace, do Šablon IV – výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v Operačním 

programu Jan Amos Komenský, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá ředitelce Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 

organizace, zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Táňa Krumniklová  T: dle zadávacích podmínek výzvy, 

 

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

dle bodů č. 1, č. 2, č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová  T: 30. června 2022. 
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1486/81/22 1) projednala sdělení ředitelek Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové 

organizace, Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2022 ředitelce Základní 

školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2022 ředitelce Mateřské 

školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2022 ředitelce Mateřské 

školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 

organizací obce o usnesení rady městského obvodu dle bodů č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                    T: 30. června 2022. 

1487/81/22 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0326/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. 

S 169/2022/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Celoplošné opravy komunikací – 1. 

etapa“, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0326/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 169/2022/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Celoplošné opravy komunikací – 

1. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0326/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě  

o dílo č. S 169/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 28. června 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1  

(S 0326/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 169/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 28. června 2022. 

1488/81/22 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 4 (S 0324/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní  

v Radvanicích“ dle příloh č. 1, 2, 3,4, 5, 6 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 (S 0324/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní  

v Radvanicích“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 4 (S 0324/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě  

o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 27. června 2022, 

 

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

(S 0324/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 
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usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 27. června 2022. 

1489/81/22 1) projednala žádost ze dne 19. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a panem 

xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy  

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

přípojky vody a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 1028/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 m2 a 2 bm, dle 

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

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0329/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky vody a sjezdu, a to na 

části pozemku parc. č. 1028/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 m2 a 2 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 23. května 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 1220/7, ostatní 

plocha, jiná plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm,  

dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0330/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 1220/7, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava  

v rozsahu služebnosti cca 1 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 19. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupena panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v 

rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0332/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 19. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupena panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti 2 bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0333/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu, 

 

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: 22. července 2022, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2 a 4 
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tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 22. července 2022. 

1490/81/22 1) projednala žádost ze dne 19. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupenou panem xxxxx bytem xxxxx, o souhlas s provedením stavby „Kanalizační 

přípojka pro dům č. p. 776/36a“, pro pozemky parc. č. 3217/1 a 1600/2, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojka 

pro dům č. p. 776/36a“, pro pozemky parc. č. 3217/1 a 1600/2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 19. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupenou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s provedením stavby „Kanalizační 

přípojka pro dům č. p. 474/36“, pro pozemky parc. č. 3217/1 a 1600/1, v k. ú. Radvanice, 

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

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojka 

pro dům č. p. 747/36“, pro pozemky parc. č. 3217/1 a 1600/1, v k. ú. Radvanice, obec 

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

 

5) projednala žádost ze dne 17. června 2022 podanou firmou WOWSTAV Koronea  

s. r. o., se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, zastoupenou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

o souhlas s provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY BARTOVICE“, pro pozemky parc. č. 

959/2 a 960/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o neudělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY 

BARTOVICE“, pro pozemky parc. č. 959/2 a 960/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 17. června 2022 podanou firmou WOWSTAV Koronea  

s. r. o., se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, zastoupenou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

o souhlas s provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY BARTOVICE – vodovodní, 

kanalizační a plynová přípojka, vše 3x“, pro pozemky parc. č. 959/2 a 960/1, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o neudělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY 

BARTOVICE – vodovodní, kanalizační a plynová přípojka, vše 3x“, pro pozemky parc. 

č. 959/2 a 960/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

materiálu, 

 

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: 22. července 2022, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 22. července 2022, 

 

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

informovat žadatele dle bodu č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 22. července 2022. 

1491/81/22 1) vyčleňuje byty o velikosti 1+1 pro pomoc ukrajinským uprchlíkům, a to na ulici Pátova 

656/4, byty č. 1, 2, 5 a 6 a Pátova 657/6, byty č. 6 a 7, vše v Ostravě – Radvanicích,  
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2) projednala vzor smlouvy o krátkodobé výpůjčce bytu na ulici Pátova 4 a 6 v Ostravě – 

Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje vzor smlouvy o krátkodobé výpůjčce bytu na ulici Pátova 4 a 6 v Ostravě – 

Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení starostu k podpisu smlouvy  

o krátkodobé výpůjčce bytu na ulici Pátova 4 a 6 v Ostravě – Radvanicích, dle bodu č. 2 

tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: trvale. 

1492/81/22 1) projednala žádost ze dne 17. června 2022 podanou společností GasNet, s. r. o., sídlem 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností GasNet Služby, s. r. o., 

sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno a investora Linos Color, s. r. o., sídlem 

Václavovická 1074, 739 34 Šenov, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0334/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1236, o celkové výměře  

11.082 m2, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„ROZ, Ostrava plynovodní přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti GasNet, 

s. r. o., 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: Jana Cielecká    T: 20. července 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 20. července 2022. 

1493/81/22 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP na realizaci díla 

„Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice“, se společností 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP na realizaci díla „Oprava 

zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice“, se společností Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 

Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 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: 15. července 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo 

č. S 0327/2022/SŘDaŽP na realizaci díla „Oprava zpevněných ploch kolem budovy 

radnice v k. ú. Radvanice“ dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 15. července 2022. 

1494/81/22 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0335/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0254/2022/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Celoplošné opravy komunikací – 

2. etapa“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 
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2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0335/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0254/2022/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Celoplošné opravy komunikací – 

2. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0335/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě  

o dílo č. S 0254/2022/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                         T: 29. června 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1 (S 

0335/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0254/2022/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                  T: 29. června 2022. 

1495/81/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 13015      o     664 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517   o     902 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6221, org. 517   o       50 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1020, org. 517   o     374 tis. Kč 

 

snižují nespecifikované rezervy  

na § 6409, pol. 5901      o       58 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5xxx      o       75 tis. Kč 

na § 3113, pol. 51xx      o     348 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery – výdaje  

na § 3314, pol. 5339      o      20 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5221      o      20 tis. Kč 

na § 4351, pol. 5221      o      10 tis. Kč  

na § 4359, pol. 5222      o        8 tis. Kč 

 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015     o     664 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx      o     550 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5xxx      o     352 tis. Kč 

na § 6221, pol. 5xxx, ÚZ 6221     o       50 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 1020, org. xx    o     374 tis. Kč 

na § 6221, pol. 5xxx      o       75 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5xxx      o     348 tis. Kč         

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 4. července 2022. 

Tisková 

oprava 

usnesení č. 

V bodě 1) a 2) doplňuje text „Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., 

základní organizace“ textem „Ostrava – Radvanice, IČ 70972656,“ 

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
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1461/80/22 

ze dne  

8. června 

2022 

V bodě 1) a 2) nahrazuje text „na adrese Těšínská 281/87“ textem „na adrese Těšínská 

87/281.“ 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


