Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
90. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 20. června 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1737/90/18
1738/90/18

Obsah
1) schvaluje program 90. schůze rady městského obvodu konané dne 20. června 2018.
1) bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční
kontroly městského obvodu v roce 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje Příkaz č. 1/2018 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce
2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1739/90/18

3) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci příkazu dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2019.
1) projednala žádost ze dne 2. května 2018 podanou panem xxxxx, bytem
xxxxx, zastoupeným na základě plné moci firmou GAMA RD, spol. s. r. o., sídlem 17.
listopadu 2304, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na
části pozemku parc. č. 2067, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0250/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na
části pozemku parc. č. 2067, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 22. května 2018 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupenou
na základě plné moci xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, plynové přípojky
a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 3262/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 21 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b)
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0251/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, plynové přípojky
a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 3262/2, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 21 m2, dle přílohy
č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 18. května 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 24729035, zastoupenou na základě plné moci
firmou PROFIPROJEKT s. r. o., se sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu zemního elektrického vedení NN, s názvem „IV-12-8015199/VB/002“,
a to na části pozemku parc. č. 2033, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti
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cca 1 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0252/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemního elektrického vedení NN,
s názvem „IV-12-8015199/VB/002“, a to na části pozemku parc. č. 2033, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 1 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 17. května 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 24729035, zastoupenou na základě plné moci
firmou PROFIPROJEKT s. r. o., se sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu podzemní kabelové přípojky NN, s názvem „IV-12-8015034/VB001“,
a to na části pozemku parc. č. 792/22, trvalý travní porost, v rozsahu služebnosti cca 66 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0253/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemní kabelové přípojky NN,
s názvem „IV-12-8015034/VB001“, a to na části pozemku parc. č. 792/22, trvalý travní
porost, v rozsahu služebnosti cca 66 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: Petra Janečková
T: 20. července 2018,

1740/90/18

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0250/2018/MBaI, S 0251/2018/MBaI, S 0252/2018/MBaI a S 0253/2018/MBaI o zřízení
služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. července 2018.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou ELTOM s. r. o., sídlem
Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0268/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2939, o výměře 2.296 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
– Radvanice 2907/3, Nehéz, 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., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, 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: 20. července 2018,

1741/90/18
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0268/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. července 2018.
1) projednala žádost ze dne 6. června 2018, podanou panem xxxxx, bytem

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

90. schůze ze dne 20. června 2018

xxxxx, o pronájem pozemků parc. č. 2027/24, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře
27 m2 a parc. č. 2027/40, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/24, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/40, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 20. července 2018,

1742/90/18

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů, dle bodů
č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. července 2018.
1) projednala žádost ze dne 18. dubna 2018, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
části pozemku parc. č. 1055, zahrada, o výměře 1.150 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0255/2018/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 24. dubna 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem části pozemku parc. č. 3110/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové
výměře 35 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0257/2018/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 20. července 2018,

1743/90/18

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0255/2018/MBaI
a S 0257/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. července 2018.
1) projednala žádost ze dne 25. května 2018 společnosti GreenGas, a.s., se sídlem Rudé
armády 637, 739 21 Paskov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 1557, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře
7.489 m2, parc. č. 1569/3, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 129 m2, parc.
č. 2094/1, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře 2.205 m2, parc. č. 2097, zeleň, ostatní
plocha, o celkové výměře 1.610 m2, parc. č. 2101/1, společný dvůr, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 2.673 m2, parc. č. 3217/1, silnice, ostatní plocha, o celkové
výměře 10.905 m2, parc. č. 3239/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře
10.592 m2, parc. č. 3239/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 985 m2,
parc. č. 3239/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 798 m2, parc. č. 3247,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 640 m2, parc. č. 3253, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 906 m2, parc. č. 3255, ostatní plocha, ostatní
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komunikace, o celkové výměře 1.640 m2, parc. č. 3256, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 2.153 m2, parc. č. 3257, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové
výměře 1.319 m2, parc. č. 3258, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 8.642
m2, parc. č. 3265/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 4.093 m2,
parc. č. 3267/35, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1.169 m2, parc. č. 668/1,
ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 714 m2, parc. č. 690/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o celkové výměře 980 m2, parc. č. 690/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 1.991 m2, parc. č. 694/1, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře
8.714 m2, parc. č. 730/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře
58.864 m2, parc. č. 730/11, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře
9.001 m2, parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře
9.333 m2, parc. č. 730/3, vodní plocha, vodní nádrž umělá, o celkové výměře 1.365 m2, parc.
č. 730/4, vodní plocha, vodní nádrž umělá, o celkové výměře 8.440 m2, parc. č. 774/1, ostatní
plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 4.665 m2, parc. č. 780/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 4.359 m2, parc. č. 781, ostatní plocha, neplodná půda,
o celkové výměře 414 m2, parc. č. 785/1, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 14.650m2,
parc. č.789/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 286 m2, parc. č. 1267,
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 2.212 m2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa
městskému obvodu Radvanice a Bartovice z důvodu provedení kontrolního
atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného
měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, s podmínkou,
že pozemky výše uvedené, po ukončení stavby budou vráceny do původního,
provozuschopného stavu, a to v rozsahu dotčeného území a že nebudou prováděny práce
na místních komunikacích a nebude proveden žádný zásah do povrchu místních komunikací
3 a 4 třídy (tj. chodníky), případně budov stojících na výše uvedených pozemcích,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. července 2018,

1744/90/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, dle bodu
2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. července 2018.
1) projednala žádost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Radvanice,
o jmenování nových členů do JSDH Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) jmenuje nové členy do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice
v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001 o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. července
2018:
- xxxxx,
- xxxxx,
- xxxxx,
- xxxxx,
- xxxxx,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
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1745/90/18
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90. schůze ze dne 20. června 2018

T: 29. června 2018,

4) zmocňuje velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Radvanice k podpisu
jmenování členů jednotky dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Richard Dudek
T: 29. června 2018.
1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu ve 2. pololetí roku 2018
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1747/90/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0254/2018/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č.
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

S

0256/2018/MBaI

3) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S
se xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

0258/2018/MBaI

4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 271/2017/MBaI uzavřené dne 21. června 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0263/2018/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 218/2017/MBaI uzavřené dne 31. května 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č.
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

S

0264/2018/MBaI

8) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
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č. S 264/2015/MBaI uzavřené dne 29. května 2015, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9)
rozhodla
o
uzavření
smlouvy
o
nájmu
bytu
vedenou
pod
č. S 0267/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č S 0259/2018/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, k 31. červnu 2018, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 218/2017/MBaI uzavřené dne 31. května 2017, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0270/2018/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
14) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 20. července 2018,
15) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smlouvy a dohody dle bodů
č. 1, 2, 3, 5, 7, 9,11 a 13 tohoto usnesení,

1748/90/18

Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. července 2018.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovcce, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, o převod finančních prostředků ve výši 81.000,- Kč z rezervního fondu do fondu
investic, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 81.000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investic Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

1749/90/18

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 22. června 2018.
1) projednala návrh smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOP_01_4121414050 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 705 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0277/2018/MBaI o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOP_01_4121414050
se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 705 02 Děčín IV-Podmokly,
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: Petra Janečková
T: 30. června 2018,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0277/2018/MBaI, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2018.
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1750/90/18

90. schůze ze dne 20. června 2018

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617
o 6 138 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. xxx
o 1 385 tis. Kč

1751/90/18

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2119

o

351 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5171

o

850 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 22xx, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700024000000
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700020000000
na § 221x, pol. 6121, org. 1700042000000

o 2 491 tis. Kč
o 3 647 tis. Kč
o
80 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3399, pol. 5xxx
na § 3639, pol. 5xxx
na § 6409, pol. 5901
na § 6171, pol. 5xxx
na § 6399, pol. 5362
na § 2212, pol. 5171
na § 2212, pol. 5169

o
o
o
o
o
o
o

200 tis. Kč
785 tis. Kč
400 tis. Kč
60 tis. Kč
61 tis. Kč
850 tis. Kč
150 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 27. června 2018.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0276/2018/SŘDaŽP pod názvem
„Opravy místních komunikací v roce 2018“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská
Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0276/2018/SŘDaŽP pod názvem „Opravy
místních komunikací v roce 2018“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava,
Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0276/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2) tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. června 2018,

1752/90/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0276/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. června 2018.
1) projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 17/2015 o místním
poplatku ze psů,
2) doporučuje odeslat statutárnímu městu Ostrava návrh na změnu obecně závazné vyhlášky
města Ostravy č. 17/2015 o místním poplatku ze psů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3) pověřuje místostarostu Bc. Aleše Boháče, MBA k podpisu návrhu na změnu obecně
závazné vyhlášky města Ostravy č. 17/2015 dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: ihned,

1753/90/18

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit realizaci bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: ihned.
1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0279/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. S 0006/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností KAVIS, spol. s r. o., Palackého 465/16, Přívoz, 702 00
Ostrava, IČO: 47667664, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0279/2018/MBaI ke smlouvě o dílo
č. S 0006/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností KAVIS, spol. s r. o., 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: Petra Janečková
T: 21. června 2018,

1754/90/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod
č. S 0279/2018/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0006/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 21. června 2018.
1) projednala návrh na udělení plné moci č. 4/2018 zmocněnci, kterým je společnost
Ostravské komunikace, a.s., IČ 25396544, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské
Hory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s udělením plné moci č. 4/2018 zmocněnci, kterým je společnost Ostravské
komunikace, a.s., IČ 25396544, Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,
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: 29. června 2018,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci
č. 4/2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. června 2018.

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta
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Mgr. Martina Linhartová
členka rady

