Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
93. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 15. srpna 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1792/93/18 1) schvaluje program 93. schůze rady městského obvodu konané dne 15. srpna 2018.
1793/93/18 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,

1794/93/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – červen 2018 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 2018 dle přílohy č. 1
a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

1795/93/18

1/9

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 2018 dle přílohy č. 1
a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 6. září 2018.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517
o 100 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517
o
30 tis. Kč
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zvýšení příjmů
na § 6171, pol. 2324

o

104 tis. Kč

snížení běžných výdajů
na § 2221, pol. 51xx
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063, org. 1

o
o

200 tis. Kč
47 tis. Kč

snížení ostatních neinvestičních přijatých transferů ze SR
na pol. 4116, ÚZ 103x33063

o

47 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211, org. 16
na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93
na § 6171, pol. 5192

o
o
o

100 tis. Kč
30 tis. Kč
104 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2221, pol. 6121, org. 17000xx000000

o

200 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 24. srpna 2018.
1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-30/2017 ze dne
23. 8. 2017, vedeného pod číslem S 0371/2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-30/2017 ze dne 23. 8. 2017,
vedeného pod číslem S 0371/2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2018,

1797/93/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2018.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/60, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, podanou panem J. J., 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. 2027/60 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu L. O.,
3) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 22/4, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, podanou manžely A. a D. M., 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. 22/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu P. B.,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodů č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu Rady města Ostravy,
6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení
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k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 5. února 2018, podanou manžely M. a K. M., oba bytem xxxxx,
o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/27, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0367/2018/MBaI s manžely M. a K. M., oba
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 4. dubna 2018, podanou panem V. P., bytem xxxxx, o pronájem
1/2 pozemku pod garáží parc. č. 3277/7, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0369/2018/MBaI s panem V. P., 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: Jana Cielecká
T: 10. září 2018,

1799/93/18

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0367/2018/MBaI
a S 0369/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. září 2018.
1) projednala žádost ze dne 26. července 2018, podanou paní D. K., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/85, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/85, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 24 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: 10. září 2018,

1800/93/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. září 2018.
1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR,
v rámci Operačního programu Životní prostředí, 108. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče
o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, na realizaci akce
„Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“ dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto
usnesení,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou dotace
z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, 108.
výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené
funkce krajiny, na realizaci akce „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“,
k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. srpna 2018,
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4) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o souhlas vlastníka
pozemku s realizací a udržitelností opatření po dobu 10 let pro akci „Obnova v lokalitě
Šporovnická v k.ú. Radvanice“ na nesvěřeném pozemku p. č. 3267/21, v k. ú. Radvanice
a o souhlas s umístěním nových výsadeb (23 ks borovice lesní, 3 ks topolů osik, 380 ks hlohu
obecného, 180 ks svídy krvavé a 420 ks dřínu obecného),
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. srpna 2018,
5) ukládá starostce městského obvodu v případě úspěšnosti projektu „Obnova v lokalitě
Šporovnická v k.ú. Radvanice“ požádat Radu města Ostravy o předfinancování projektu
v letech 2019 až 2030 v celkové výši 26.129.661,- Kč, přičemž v částce je obsaženo
spolufinancování ve výši 7.537.650,- Kč,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. srpna 2018,

1801/93/18

6) ukládá místostarostovi městského obvodu, předložit žádost na poskytnutí podpory formou
dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
108. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 Posílit
přirozené funkce krajiny, na realizaci akce „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“
k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení a to
i s případnými úpravami v oblasti financování projektu dle požadavků Rady města Ostravy,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2018.
1) projednala žádost ze dne 25. června 2018 podanou panem M. P., bytem xxxxx, zastoupen
na základě plné moci J. F., sídlem 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. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 16 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0374/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 16 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 11. července 2018 podanou společností Paragaus Inversión, SE,
se sídlem Lešetínská 811/45, 733 01 Karviná - Fryštát, IČO: 04622341, zastoupenou
na základě plné moci Michalem Kubošem, sídlem M. Ryšky 816, 735 14 Orlová, 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. 3261, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 14 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b)
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0375/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 3261, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 14 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 3. července 2018 podanou společností Asental Land, s. r. o.,
se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO:
27769143, zastoupenou na základě plné moci firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.,
sídlem Opavská 6230/29 A, 708 00 Ostrava - Poruba, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodního řádu,
kanalizace a sjezdu, a to na částech pozemků parc. č. 631/1, zastavěná plocha a nádvoří
a parc. č. 646, silnice, ostatní plocha, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 300 m2, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
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6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0376/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodního řádu, kanalizace
a sjezdu, a to na částech pozemků parc. č. 631/1, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 646,
silnice, ostatní plocha, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 300 m2,
dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 12. července 2018 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035, zastoupenou
na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček, sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
- Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu distribuční soustavy, a to na části pozemku parc. č. 2067, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, 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 0380/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu distribuční soustavy, a to na části
pozemku parc. č. 2067, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 3 m2, 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: 10. září 2018,

1802/93/18

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0374/2018/MBaI, S 0375/2018/MBaI, S 0376/2018/MBaI a S 0380/2018/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: 10. září 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 Ing. Martin Barteček,
sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 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 0372/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 585, o výměře 1.125 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
584/17, Bergerová, 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. 1 c) předloženého
materiálu,
3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček,
sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 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 0373/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemků parc. č. 3227/1, o výměře 1.011 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
584/17 Bergerová, 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.,
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se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, 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: 10. září 2018,

1803/93/18

1804/93/18

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0372/2018/MBaI a S 0373/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. září 2018.
1) bere na vědomí požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019
a kapitálový výhled na léta 2020 – 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic odeslat
požadavky na kapitálový rozpočet na rok 2019 a kapitálový výhled na léta 2020 – 2022
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, na Magistrát města Ostravy,
Z: Jana Cielecká
T: 31. srpna 2018.
1) projednala návrh výpovědi z nájmu bytu F. I., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení výpovědi z nájmu bytu F. I., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) tohoto
usnesení,
3) projednala žádost I. K. trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0335/2017/MBaI uzavřené dne 30. června 2017, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0366/2018/MBaI s I. K., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost H. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0330/2017/MBaI uzavřené dne 30. června 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0377/2018/MBaI s H. Š., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) bere na vědomí zápis č. 7/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 4 a)
předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0379/2018/MBaI s P. T., trvale bytem
xxxxx, 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: 15. září 2018

1805/93/18

6/9

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku a smluv a výpovědi, dle bodů
č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2018 .
1) projednala žádost o jmenování nového velitele JSDH Ostrava – Bartovice, dle přílohy č. 1
a) předloženého materiálu,
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2) bere na vědomí odstoupení velitele JSDH Ostrava - Bartovice Jana Chovana na vlastní
žádost, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) jmenuje nového velitele JSDH Bartovice pana Stanislava Halu, xxxxx, který je ve smyslu
§ 72 odst. 1 zákona o požární ochraně způsobilý vykonávat funkci velitele JSDH Ostrava –
Bartovice, ev. č. jednotky 816 107, kategorie JPO III, s účinností 1. září 2018, dle přílohy č. 1
b) předloženého materiálu,
4) projednala žádost JSDH Ostrava – Bartovice, o jmenování nových členů do JSDH Ostrava
- Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5) jmenuje nové členy do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Bartovice 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. září 2018:
- Martin Nevřela, xxxxx
- Filip Janík, xxxxx
- Břetislav Kapusta, xxxxx,
6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 3 a 5 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. srpna 2018,
7) zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu jmenování
velitele JSDH Ostrava – Bartovice, dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2018

1806/93/18

1807/93/18

8) zmocňuje velitele jednotky JSDH Ostrava – Bartovice k podpisu jmenování členů
jednotky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Stanislav Hala ml.
T: 1. září 2018.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 18/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápisy
o provedené kontrole kontrolního výboru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru a zápisy o provedené kontrole Zastupitelstvu městského obvodu
Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 6. září 2018.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0370/2018/OaVV (příkazní smlouva č. nSIPO 07202/2018) uzavřenou se společností Česká pošta, s.p., dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0370/2018/OaVV (příkazní smlouva č. nSIPO 07202/2018) uzavřenou se společností Česká pošta, s.p., dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. srpna 2018,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0370/2018/OaVV (příkazní
smlouva č. nSIPO 07-202/2018) uzavřenou se společností Česká pošta, s.p., dle bodu č. 2
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tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2018.
1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR,
v rámci Operačního programu Životní prostředí, 109. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče
o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech pro akci „Zeleň
v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ dle přílohy č. 1, č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou dotace
z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, 109.
výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech pro realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“,
k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. srpna 2018,
4) ukládá starostce městského obvodu v případě úspěšnosti projektu „Zeleň v areálu bývalého
koupaliště v Radvanicích“ požádat Radu města Ostravy o předfinancování projektu v letech
2019 až 2029 v celkové výši 32.036.381,- Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování
ve výši 17.781.,- Kč,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. srpna 2018,

1809/93/18

5) ukládá místostarostovi městského obvodu, předložit žádost na poskytnutí podpory formou
dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
109. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit
kvalitu prostředí v sídlech pro realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště
v Radvanicích“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto
usnesení a to i s případnými úpravami v oblasti financování projektu dle požadavků Rady
města Ostravy,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2018.
1) projednala žádost podanou společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0382/2018/SŘDaŽP o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV (NN) č. 18_SOBS01_4121430770 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1810/93/18

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. srpna 2018,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. srpna 2018.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0381/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0161/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ulice Čapkovy,
Radvanice“ dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0381/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0161/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ulice Čapkovy,
Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0381/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0161/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 22. srpna 2018,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
(S 0381/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0161/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 22. srpna 2018.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

