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Usnesení  
29. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 13. ledna 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

584/29/16 schvaluje program 29. schůze rady městského obvodu konané dne  13. ledna 2016. 
585/29/16 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, 
2110/90/14 z 10. září 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 
 
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. 

586/29/16 1) projednala žádost J. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 674/2013/MBaI uzavřené dne 30. prosince 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0001/2016/MBaI s J. K., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost J. G., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 11/2015/MBaI uzavřené dne 26. ledna 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0002/2016/MBaI s J. G., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost M. J., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 4/2015/MBaI uzavřené dne 28. ledna 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0003/2016/MBaI s M. J., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost J. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 14/2015/MBaI uzavřené dne 28. ledna 2015, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
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8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0004/2016/MBaI s J. M., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost J. O., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 35/2015/MBaI uzavřené dne 30. ledna 2015, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0005/2016/MBaI s J. O., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
 
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0006/2016/MBaI s M. D., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu, 
 
13) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0010/2016/MBaI s L. P., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 
 
14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0011/2016/MBaI s M. R., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 
 
15) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10, 11, 13 a 14 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 31. ledna 2016, 
 
16) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10, 11, 13 a 14 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. ledna 2016. 

587/29/16 bere na vědomí zápisy č. 8/2015, 9/2015 a 10/2015 z jednání Komise sociální, sportovní 
a školství při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 26. 10. 2015, 23. 11. 
2015 a 14. 12. 2015 dle přílohy předloženého materiálu. 

588/29/16 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015 
 
zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355      o      157 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3113, pol. 5331       o      178 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 6351       o      178 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5901       o      130 tis. Kč 
na § 3349, pol. 5169       o        27 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková    T: 20. ledna 2016.  

589/29/16 1) bere na vědomí informaci o projednání a schválení dotace z dotačního programu 
„Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“ Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, 
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
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2) projednala návrh Smlouvy č. S 0007/2016 o poskytnutí dotace dle podmínek 
poskytovatele Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, na financování projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice 
a MŠ Bartovice v Beskydech“ z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2015“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh Smlouvy č. S 0007/2016 o poskytnutí 
dotace na financování projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice 
a MŠ Bartovice v Beskydech“ Radě města Ostravy k odsouhlasení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T: 30. ledna 2016, 
 
4) pověřuje místostarostu městského obvodu k podpisu Smlouvy č. S 0007/2016 
o poskytnutí dotace na financování projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice 
a MŠ Bartovice v Beskydech“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to po předchozím 
souhlasu Rady města Ostravy, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                            T: 29. února 2016. 

590/29/16 1) projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., 
IČ 26593548 o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o neposkytnutí účelové dotace Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s., IČ 26593548, na projekt Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, 
 
3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele 
o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková                               T: 15. ledna 2016. 

591/29/16 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S 0551/2015/MBaI 
se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice,  
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0024/2016/MBaI k nájemní smlouvě                         
č. S 0551/2015/MBaI se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-
Bartovice, IČ: 73214426, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský      T: 13. února 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě                                 
č. S 0551/2015/MBaI dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 13. února 2016. 

592/29/16 1) bere na vědomí oznámení o vyhlášení volna pro žáky Základní školy Ostrava – 
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700  dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o tom, že 
rada bere dle bodu č. 1 tohoto usnesení oznámení na vědomí,  
Z: Mgr. Elena Veselá                               T: 15. ledna 2016. 

593/29/16 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8/507, příspěvková 
organizace, IČ 70987734 o schválení darovací smlouvy s Ing. O. Š., PhD. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8/507, příspěvková organizace, IČ 70987734 
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a 
Ing. O. Š., PhD., bytem xxxxx o peněžním daru v hodnotě 7.000,- Kč   za účelem zakoupení 
hraček, didaktických pomůcek aj. pro děti z mateřské školy Bartovice, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku mateřské školy 
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                T: 20. leden 2016. 

594/29/16 1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí 
o vyjádření k problematice spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích 
na území města Ostravy a s tím spojeným záměrem vydat obecně závaznou vyhlášku dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2)  nesouhlasí s řešením problematiky spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených 
ohništích na území statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice 
formou zpracování obecně závazné vyhlášky, neboť uvedenou problematiku řeší zákon 
č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                                 T: 31. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření 
dle bodu č. 2) tohoto usnesení a přílohy č. 2 tohoto materiálu, po úpravě dle návrhu člena 
rady,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                          T: 31. ledna 2016. 

595/29/16 1) ruší usnesení č. 434/22/15 ze dne 23. září 2015, 
 
2) projednala opětovně žádost podanou dne 9. 9. 2015 a doplněnou o opravy zaslané 
e-mailem dne 24.11.2015 Ing. J. D., o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění 
plynovodní přípojky v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0022/2016/MBaI spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se 
sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku 
parc. č. 3255, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1640 m2 v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění inženýrských sítí, přípojka plynu, a umožnit 
přístup k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve 
prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:    10. března 2016, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   10. března 2016. 

596/29/16 1) ruší usnesení č. 433/22/15 ze dne 23. září 2015, 
 
2) projednala opětovně žádost podanou dne 3. 8. 2015 a doplněnou o opravy zaslané 
e - mailem dne 29.12.2015 panem R. T., o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
na umístění plynovodní přípojky v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

5/6   

29. schůze ze dne 13. ledna 2016  
 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0023/2016/MBaI spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se 
sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku 
parc. č. 893/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1383 m2 v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění inženýrských sítí, přípojka plynu, a umožnit přístup 
k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 
oprávněného RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: 10. března 2016, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 10. března 2016. 

597/29/16 1) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0013/2016/MBaI na finanční dar ve výši 
20.000,- Kč s dárcem zájmovým sdružením Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s, 
se sídlem: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Sever, IČ:01905872 DIČ: CZ01905872, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                            T: 31. ledna 2016, 
 
3) pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                             T: 31. ledna 2016, 
 
4) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
 
navýší běžné příjmy na § 5512, pol. 2321                                            o 20 tis. Kč, 
navýší běžné výdaje na § 5512, pol. 51xx, org. xx                               o 20 tis. Kč, 
 
5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu č. 5 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková                             T: 31. ledna 2016. 

 

598/29/16 1) projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Bartovice o zapůjčení motorového vozidla 
Peugeot Boxer pro dopravu na zimní soustředění – zahraniční cestu, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s využitím motorového vozidla Peugeot Boxer Sborem dobrovolných hasičů 
Bartovice, pro dopravu na zimní soustředění – zahraniční cestu ve dnech 29. 01. – 07. 02. 
2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat Sbor dobrovolných 
hasičů Bartovice o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                         T: 29. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení o užívání firemního 
automobilu ve dnech 29. 01. – 07. 02. 2016,  dle přílohy  č. 2 předloženého materiálu, 
Z)  Mgr. Šárka Tekielová                                       T: 29. ledna 2016. 

599/29/16 1) projednala informaci o neoprávněném vyplacení částky 410,- Kč ředitelce příspěvkové 
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organizace,  
 
2) souhlasí s tím, že o neoprávněně vyplacenou částku ve výši 410,- Kč ředitelce Mateřské 
školy, Za Ještěrkou 8, Ostrava – Bartovice, příspěvková organizace, IČ 70987734 bude 
navýšena odměna schválena ředitelce výše uvedené příspěvkové organizace usnesením rady 
č. 546/27/15 ze dne 2. prosince 2015, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                            T: 15. ledna 2016.  

600/29/12 1) projednala návrh žádostí o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice za účelem zabezpečení prevence kriminality 
na rok 2016 dle přílohy č.1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje podání žádostí o poskytnutí transferů na projekt „Příměstský tábor“  a projekt 
„Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit všechny nezbytné úkony spojené 
s podáním žádostí dle bodu č. 2 tohoto usnesení a všeobecných podmínek, 
Z: Mgr. Elena Veselá                                            T: 15. leden 2016. 

Tisková 
oprava 
usnesení č.  
565/28/15 

V bodě 3) a 4) se text „T: 8. ledna 2015“ mění na: „T: 8. ledna 2016.“ 

Tisková 
oprava 
usnesení č.  
566/28/15 

V bodě 3) a 4) se text „T: 8. ledna 2015“ mění na: „T: 8. ledna 2016.“ 

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


