Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
44. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 10. srpna 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
823/44/16
824/44/16

Obsah
schvaluje program 44. schůze rady městského obvodu konané dne 10. srpna 2016.
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,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

825/44/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost podanou dne 7. 4. 2016 M. a V. J., zastoupenými na základě plné moci
Ing. Ivanou Prepslovou, bytem Jarkovská 343/19, 724 00 Ostrava-Proskovice, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu na pozemku parc. č. 2006 v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0368/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 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. 2006, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3002 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
strpět umístění sjezdu a vodovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní přípojce
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných M.
J., bytem xxxxx a V. J., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
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tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský

826/44/16

44. schůze ze dne 10. srpna 2016

T: 7. září 2016,

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. září 2016.
1) projednala informaci o prodeji ½ dvoupodlažní garáže na pozemku parc. č. 3277/3
panem J. B. panu D. N. a paní M. N., oba bytem xxxxx a žádost o pronájem pozemku, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej ½ dvoupodlažní garáže na pozemku parc. č. 3277/3 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava panem J. B., bytem xxxxx panu D. N. a paní M. N., oba bytem xxxxx,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města
Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu Rady města Ostravy,

827/44/16

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, IČ 70987700, o schválení nájemní smlouvy s
a) T. B., se sídlem xxxxx, IČ/RČ xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) Ing. J. B., se sídlem xxxxx, IČ xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
c) R. Ž., se sídlem xxxxx, IČ/RČ xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, IČ 70987700
a) T. B., se sídlem xxxxx, IČ/RČ xxxxx, na pronájem tělocvičny, situované v budově
na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264 v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) Ing. J. B., se sídlem xxxxx, IČ xxxxx, na pronájem tělocvičny, situované v budově
na ulici Vrchlického 401/5, na parc č.1264 v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
c) R. Ž., se sídlem xxxxx, IČ/RČ xxxxx, na pronájem tělocvičny, situované v budově
na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264 v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

828/44/16

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS. T: 24. srpna 2016.
1) bere na vědomí ukončení funkce zapisovatelky likvidační komise paní Ivy
Semenďákové, bývalé zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
2) jmenuje Lucii Mlčákovou, zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice zapisovatelkou likvidační komise Rady městského obvodu Radvanice
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829/44/16

44. schůze ze dne 10. srpna 2016

a Bartovice.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, IČ 70987700, o schválení změny plánu účetních odpisů movitého majetku
na rok 2016, z důvodu pořízení zahradní sekačky v hodnotě pořizovací ceny 177 453,- Kč,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se změnou plánu účetních odpisů movitého majetku Základní školy OstravaRadvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, IČ 70987700, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,

830/44/16

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS. T: 24. srpna 2016.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – červen 2016 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 2016 dle přílohy č. 1
a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

831/44/16

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 2016 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: 8. září 2016.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského
obvodu Radvanice a Bartovice“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům
v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského
obvodu Radvanice a Bartovice“ a zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu
a za podmínek dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
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3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

832/44/16

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2 tohoto
usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 5. října 2016.
1) projednala žádost B. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy ze dne
1. června 2005, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0373/2016/MBaI s B. K., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost L. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 359/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0374/2016/MBaI s L. H., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost J. K., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
č. S 0376/2016/MBaI s J. K., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost Š. C., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0377/2016/MBaI se Š. C., bytem
xxxxx, k 30. srpnu 2016, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. srpna 2016,

833/44/16
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10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků a dohod dle bodů 2, 4, 6 a 8
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2016.
1) projednala návrh změn Směrnice pro nakládání s finančními prostředky, oběh účetních
dokladů a účetnictví pro městský obvod Radvanice a Bartovice dle přílohy předloženého
materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

834/44/16

44. schůze ze dne 10. srpna 2016

2) schválila návrh změn Směrnice pro nakládání s finančními prostředky, oběh účetních
dokladů a účetnictví pro městský obvod Radvanice a Bartovice dle přílohy předloženého
materiálu s účinností od 11. srpna 2016.
1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13015

o

890 tis. Kč

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517
o 1 000 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617
o 2 000 tis. Kč

835/44/16

snížení financování
na pol. 8115

o

67 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402
na § 3113, pol. 2122
na § 3399, pol. 2111

o
o
o

67 tis. Kč
18 tis. Kč
20 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121

o

700 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5137

o

300 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6121, ÚZ 3500

o 2 000 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015
na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93
na § 3399, pol. 5169
na § 3745, pol. 5xxx
na § 3113, pol. 5331

o 890 tis. Kč
o 1 000 tis. Kč
o
20 tis. Kč
o 1 000 tis. Kč
o
18 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 24. srpna 2016.
1) projednala výzvu z odboru SŘDaŽP podanou dne 29. 7. 2016 panu J. G. bytem xxxxx
a ústní žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající
právo umístit a provést stavbu na pozemku parc. č. 962/1 v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0372/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 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. 962/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 639 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět
umístění kanalizační přípojky a umožnit přístup k této kanalizační přípojce v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného J. G., bytem
xxxxx dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 7. září 2016,

836/44/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. září 2016.
1) projednala žádost o pronájem pozemku ze dne 30. 11. 2015 podanou panem A. V., bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/44/3, pozemek pod garáží, o výměře
26 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 19. srpna 2016,

837/44/16
838/44/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 19. srpna 2016.
rozhodla o stažení materiálu s názvem „Zpráva o vyřízení stížnosti“
1) projednala žádost Jozefa Balického, se sídlem Bartovická 559/25, 71700 Ostrava Bartovice, IČ: 67320546 o udělení souhlasu s pronájmem prostor kuchyně v objektu
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích třetí osobě, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) uděluje souhlas k pronájmu kuchyně v objektu Společenského domu v OstravěBartovicích třetí osobě, tj. Mgr. Lence Vařekové, IČ: 02182505, ke smlouvě o nájmu
prostor sloužících k podnikání č. 168/2014/MBaI uzavřené s Jozefem Balickým, se sídlem
Bartovická 559/25, 71700 Ostrava - Bartovice, IČ: 67320546, dle čl. V., odst. 4, a to od 1.
září 2016 do 30. září 2016.
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. srpna 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu k podnájmu prostor sloužících
k podnikání třetí osobě dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2016.

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

