Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

2. schůze rady ze dne 21. listopadu 2018

Usnesení
2. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 21. listopadu 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
17/2/18
18/2/18

Obsah
1) schvaluje program 2. schůze rady městského obvodu konané dne 21. listopadu 2018.
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,
3/1/18 ze 7. listopadu 2018,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
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,

19/2/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 24. října 2018 podanou manžely xxx a xxx xxx, bytem xxx, xxx,
zastoupené na základě plné moci xxx, bytem xxx, xxx, 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 14 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0546/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to části
pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 14 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 15. října 2018 podanou xxx xxx, bytem xxx, xxx,
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. 1965, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 50 m2,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0547/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 1965 ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 50 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
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5) projednala žádost ze dne 18. září 2018 podanou společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci firmou NOVPRO FM,
s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 00 Frýdek – Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice,
Na Hrázkách, NNv, NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 2027/106, zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 2013/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3219, ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 2027/107, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2027/62, zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 3221/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2027/161,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/108, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2027/95,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/38, zastavění plocha a nádvoří, parc. č. 3222/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1834, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 2027/56, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/1, manipulační plocha, ostatní plocha,
parc. č. 2027/91, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3220, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 2013/3, ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 2027/128,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/24, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/133,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/123,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/3, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.
č. 2027/138, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 100 m2, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0550/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice, Na Hrázkách,
NNv, NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 2027/106, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.
2013/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3219, ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 2027/107, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2027/62, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 3221/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2027/161, zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 2027/108, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2027/95, zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. 2027/38, zastavění plocha a nádvoří, parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 1834, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2027/56, zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 2027/1, manipulační plocha, ostatní plocha, parc. č. 2027/91,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3220, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2013/3,
ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 2027/128, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 2027/24, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/133, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/123, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 2027/3, ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 2027/138, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 100 m2, dle přílohy č. 3 c)
předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 17. října 2018 podanou společností GasNet, s. r. o., sídlem
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci firmou IGEA
s. r. o., sídlem Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava – Přívoz, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS
Ostrava – Radvanice 1. část“, a to na částech pozemků parc. č. 1030, vodní plocha,
zamokřená plocha, parc. č. 1031, vodní plocha, zamokřená plocha, parc. č. 1057/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1057/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 3217/1, silnice, ostatní plocha, parc. č. 3232, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 3238/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3239/16, ostatní plocha, jiná plocha, parc.
č. 3239/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3239/10, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 3277/1, ostatní plocha, dráha, parc. č. 3277/14, ostatní plocha, jiná
plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1.151 m2, dle příloh
č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu,
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8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0551/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS Ostrava – Radvanice 1.
část“, a to na částech pozemků parc. č. 1030, vodní plocha, zamokřená plocha, parc. č. 1031,
vodní plocha, zamokřená plocha, parc. č. 1057/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.
1057/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3217/1, silnice, ostatní plocha, parc. č.
3232, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3238/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.
3239/16, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3239/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 3239/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3277/1, ostatní plocha, dráha, parc. č.
3277/14, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti
cca 1.151 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: 20. prosince 2018,

20/2/18

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0546/2018/MBaI, S 0547/2018/MBaI, S 0550/2018/MBaI a S 0551/2018/MBaI o zřízení
služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. prosince 2018.
1) projednala návrh dodatku č. 2, vedeného pod ev. č. S 0528/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. S 0079/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností MŽT Stavitelství, a. s., Suderova 2024/8, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, IČ 277 62 157, na realizaci zakázky „Stavební úpravy a přístavba
hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 2, vedený pod č. S 0528/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. 0079/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností MŽT Stavitelství, a. s., dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřenou vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 23. listopadu 2018,

21/2/18

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 2, vedeného pod
č. S 0528/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0079/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 23. listopadu 2018.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – září 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 – září 2018 dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 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: 13. prosince 2018.
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1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0543/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek
Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ dle příloh č. 1, 2, 3
předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0543/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek
Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ dle příloh č. 1, 2 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 2 (S 0543/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. listopadu 2018,

23/2/18

24/2/18

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 2 (S 0543/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2018.
1) projednala návrh na zmocnění starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice
k podpisu vyjádření k uzavírkám a objízdným trasám,
2) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření
k uzavírkám a objízdným trasám,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: trvale.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2018, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
na pol. 4111, ÚZ 98187, org. 517

o 208 tis. Kč

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13101

o

50 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 3632, pol. 2324
na § 3113, pol. 2132

o
o

26 tis. Kč
150 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700020000000

o

37 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5169
na § 3745, pol. 5137
na § 6409, pol. 5901, org. 5347

o
o
o

64 tis. Kč
72 tis. Kč
200 tis. Kč

snižuje financování
na pol. 8115

o 350 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98187
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 13101
na § 6171, pol. 51xx
zvyšují transfery PO
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zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700034000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700024000000
na § 2221, pol. 6121, org. 17000xx000000
na § 6171, pol. 6121, org. 17000xx000000
na § 3745, pol. 6122, org. 17000xx000000

25/2/18

26/2/18
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o
o
o
o
o

47 tis. Kč
37 tis. Kč
17 tis. Kč
14 tis. Kč
72 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. listopadu 2018.
1) projednala návrh na zmocnění starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice
k podpisu souhlasů s umístěním jednoduchých staveb na pozemcích ve vlastnictví žadatelů,
které sousedí s pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa městskému
obvodu Radvanice a Bartovice,
2) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu souhlasů
s umístěním jednoduchých staveb na pozemcích ve vlastnictví žadatelů, které sousedí
s pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: trvale.
1) projednala návrh smlouvy o zpracování osobních údajů a jejich ochraně dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít smlouvu č. S 0553/2018/MBaI o zpracování osobních údajů a jejich
ochraně se společností ENBRA, a.s., se sídlem Durďákova 5, 61300 Brno, IČ: 44015844,
DIČ: CZ 44015844, ENBRA a.s. – odštěpný závod Karviná, se sídlem Na Vyhlídce 1079,
735 06 Karviná, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2018,

27/2/18

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0553/2018/MBaI
o zpracování osobních údajů a jejich ochraně, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč MBA
T: 31. prosince 2018.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) bere na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit
informováni Magistrátu města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 31. listopadu 2018,
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostravy
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. listopadu 2018.
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1) projednala návrh pojistné smlouvy o sdruženém pojištění souboru vozidel vedenou
pod č. S 0555/2018/MBaI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít pojistnou smlouvu o sdruženém pojištění souboru vozidel vedenou pod
č. S 0555/2018/MBaI s Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ 45272956, 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. prosince 2018,

29/2/18

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy o sdruženém
pojištění souboru vozidel vedenou pod č. S 0555/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. prosince 2018.
1) projednala žádost ze dne 29. října 2018, podanou xxx xxx, bytem xxx, xxx, o pronájem
pozemku parc. č. 924/6, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 924/6, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 23 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. prosince 2018,

30/2/18

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. prosince 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 0557/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 3239/1, o výměře 10.592 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3239/4, o výměře 798 m2, ostatní komunikace,
ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
Radvanice 1464/7 Müller, příp. NN“ 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 podílových vlastníků xxx xxx, xxx xxx, oba bytem xxx, xxx a xxx xxx,
bytem xxx, xxx, 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 0558/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 17/3, o výměře 1.023 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, 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 oprávněných - podílových vlastníků xxx xxx, xxx xxx a xxx
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xxx, 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: 20. prosince 2018,

31/2/18

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0557/2018/MBaI a S 0558/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. prosince 2018.
1) projednala návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018“ dle přílohy č. 1 a 2 tohoto
materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodnout o podání
žádosti dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
3) ukládá místostarostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty
ŽPZ/04/2018“ k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 13. prosince 2018,

32/2/18

33/2/18

4) ukládá starostovi městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018“ k projednání Radě města
Ostravy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 11. prosince 2018.
1) pověřuje místostarostku městského obvodu podpisem platového výměru ředitelek
příspěvkových organizací zřizovaných městským obvodem, pokud vzniknou z důvodu
nařízení vlády,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: trvale,
2) pověřuje místostarostku městského obvodu podepisovat platové výměry ředitelek
příspěvkových organizací zřizovaných městským obvodem v případě, že dojde ke změně
platového stupně postupem do vyššího platového stupně po dosažení započitatelné praxe,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: trvale.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0559/2018/MBaI o nájmu hrobového místa na hřbitově
Šenově, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje smlouvu č. S 0559/2018/MBaI o nájmu hrobového místa na hřbitově v Šenově,
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: 10. prosince 2018,

34/2/18

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0559/2018/MBaI o nájmu
hrobového místa na hřbitově Šenově, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. prosince 2018.
1) projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2019 dle přílohy č. 1 – 6
předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského obvodu
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na rok 2019 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na léta 2020 – 2022 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, s úpravami v přílohách
č. 1-6 a v příloze č. 7.
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu na rok
2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022 k projednání zastupitelstvu
městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. prosince 2018.
4) ruší pověření vedoucí odboru financí a rozpočtu, aby po rozpisu rozpočtu prováděla změny
mezi položkami v rámci paragrafu (dle rozpočtové skladby), a to po schválení výdajů
vedením městského obvodu,

35/2/18

36/2/18

5) pověřuje správce rozpočtu, aby po rozpisu rozpočtu prováděl změny mezi položkami
v rámci paragrafu (dle rozpočtové skladby), a to po schválení výdajů vedením městského
obvodu.
1) bere na vědomí protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
2) ukládá místostarostce městského obvodu předložit protokol o výsledku kontroly výkonu
samostatné působnosti dle přílohy č. 1 tohoto materiálu Zastupitelstvu městského obvodu
Radvanice a Bartovice
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 13. prosince 2018.
1) projednala sdělení ředitelek Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8,
příspěvková organizace, Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace a Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2)
a) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za rok 2018 pro ředitelku Mateřské školy
Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, za vykonání mimořádných
či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
b) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za rok 2018 pro ředitelku Mateřské školy
Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, za vykonání mimořádných
či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
c) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za rok 2018 pro ředitelku Základní školy
Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, za vykonání mimořádných
či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,

37/2/18
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3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových
organizací obce o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 2.
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 28. listopadu 2018.
1) pověřuje starostu městského obvodu schvalovat úpravy rozpočtu příspěvkových organizací
na návrh ředitelek příspěvkových organizací s výjimkou případů, kdy:
a) dochází ke změně finančního vztahu mezi zřizovatelem a zřízenou příspěvkovou
organizací,
b) by změnou rozpočtu došlo ke změně plánovaného výsledku hospodaření o více než
50.000 Kč,
c) v porovnání s rozpočtem by došlo k překročení plánovaných mzdových nákladů
s výjimkou případů, kdy je toto navýšení kryto přímo z jiných dotačních zdrojů,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: trvale.
2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových

Statutární město Ostrava
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rada městského obvodu

38/2/18

2. schůze rady ze dne 21. listopadu 2018

organizací dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 28. listopadu 2018.
1) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0700/2015/MBaI uzavřené dne 30. listopadu 2015, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0539/2018/MBaI s xxx xxx, trvale bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0610/2017/MBaI uzavřené dne 30. listopadu 2017, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0541/2018/MBaI s xxx xxx, trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala doporučení paní Mgr. Lucie Polákové, advokátky dle přílohy č. 3 a)
předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0542/2018/MBaI s xxx xxx trvale
bytem xxx, xxx, k 30. listopadu 2018, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o sloučení dvou bytových jednotek
o velikosti 1+1, na ulici Pátova 655/2, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 4 a) předloženého
materiálu,
8) rozhodla o sloučení dvou bytových jednotek, a to bytu č. 1 a bytu č. 2, za podmínky
uhrazení nákladů spojených se sloučením bytu,
9) bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 5 a)
předloženého materiálu,

39/2/18

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 572/2018/MBaI s xxx xxx, trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu.
1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0568/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. S 0010/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností OMLUX, spol. s. r. o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28
Ostrava - Lhotka, IČ 61944840, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0568/2018/MBaI ke smlouvě o dílo
č. S 0010/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností OMLUX, 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: Jana Cielecká
T: 23. listopadu 2018,
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod č. S
0568/2018/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0010/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 23. listopadu 2018,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
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informovat společnost OMLUX, spol. s. r. o., dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 23. listopadu 2018.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta
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Bc. Martina Stankušová
místostarostka

