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Usnesení  
84. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 28. března 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1624/84/18 1) schvaluje program 84. schůze rady městského obvodu konané dne 28. března 2018 

1625/84/18 

 

1) bere na vědomí vyhlášení volných dnů na Základní škole Ostrava – Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1626/84/18 

 

1) projednala návrh smlouvy č. S 0136/2018/MBaI o sdružených službách dodávky plynu 

na byt č. 7, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností innogy Energie, s.r.o., 

Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0136/2018/MBaI o sdružených službách dodávky plynu 

se společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, 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. dubna 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 

plynu dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. dubna 2018.  

1627/84/18 

 

1) projednala žádost ze dne 8. ledna 2018, podanou manžely Z., bytem xxxxx, o pronájem 

části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o celkové výměře 2.215 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0118/2018/MBaI s manžely Z., bytem xxxxx, 

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: Petra Janečková                       T: 20. dubna 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0118/2018/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová          T: 20. dubna 2018. 

1628/84/18 

 

1) projednala žádost pana A. S., bytem xxxxx, 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 0119/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 790/5, o výměře 1.571 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Vodovodní přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – pana A. S., bytem xxxxx, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/9   

84. schůze ze dne 28. března 2018 
 

dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci firmou 

NOVPRO FM, s. r. o., Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 28633504, 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 0125/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3265/12, o výměře 4.093 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Ostrava Dalimilova, výměna OS_8151, NNv“ 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 IV – Podmokly, IČ: 24729035, 

dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci firmou Ing. Martin 

Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, o uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0133/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 583/1, o výměře 6.645 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 

566 Metelková, příp. 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 IV – Podmokly, IČ: 24729035, dle přílohy č. 3 c) 

předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost paní K. N. a J. L., oba bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0134/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 790/5, o výměře 1.571 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Vodovodní přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných – paní K. N. a pana J. L., oba bytem 

xxxxx, 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. dubna 2018, 

 

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0119/2018/MBaI, S 0125/2018/MBaI, S 0133/2018/MBaI, 

S 0134/2018/MBaI, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová           T:   20. dubna 2018. 

1629/84/18 

 

1) projednala žádost ze dne 12. února 2018 podanou panem D. V., bytem xxxxx, zastoupen 

na základě plné moci Ing. Zbyňkem Svobodou, sídlem U Transformátoru 391/22, 747 17 

Darkovice, IČO: 01202553, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
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a zakládající právo umístit a provést stavbu příjezdové komunikace, a to na části pozemku 

parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 15 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0114/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu příjezdové komunikace, a to na části 

pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 15 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 14. února 2018 podanou manžely M., oba bytem xxxxx, 

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit 

a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na částech pozemků parc. č. 3239/4, 

ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3239/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, 

v rozsahu služebnosti cca 100 m2, v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0115/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na 

částech pozemků parc. č. 3239/4, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3239/1, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 100 m2, v  k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 23. února 2018 podanou paní P. G., bytem xxxxx,  zastoupenou 

na základě plné moci společností HydroIdea s. r. o., se sídlem Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, 

IČO: 02929368, 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. 177/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 3 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0116/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést vodovodní přípojky, a to na části pozemku 

parc. č. 177/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 3 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 14. února 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 24729035,  zastoupenou na základě plné moci 

firmou Jindřiška Wróblová, se sídlem Tř. 28. října 168, 709 00 Ostrava, o uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky 

NNk, s názvem „Ostrava-Radvanice 1464/7, M., přípojky NNk“, a to na částech pozemků 

parc. č. 3239/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.  č. 3239/4, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v rozsahu služebnosti cca 54 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh 

č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0117/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky NNk, s názvem „Ostrava-

Radvanice 1464/7, M., přípojky NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 3239/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3239/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu 

služebnosti cca 54 m2, vše 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. dubna 2018, 
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10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích 

č. S 0114/2018/MBaI, S 0115/2018/MBaI, S 0116/2018/MBaI a S 0117/2018/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. dubna 2018. 

1630/84/18 

 

bere na vědomí zápis č. 2/2018 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 

při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 21. února 2018 dle přílohy 

předloženého materiálu. 

1631/84/18 

 

1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0137/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0459/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště 

Radvanice“ dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0137/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0459/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště 

Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3)  ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření dodatku č 2 (S 0137/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0459/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 9. dubna 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 2 

(S 0137/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                T: 9. dubna 2018.  

1632/84/18 

 

1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0135/2018/SŘDaŽP pod názvem 

„Opravy závad na místních komunikacích III. třídy na území městského obvodu Radvanice 

a Bartovice v roce 2018“, se společností Ostravské komunikace, a.s., IČ 25396544, 

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0135/2018/SŘDaŽP pod názvem „Opravy závad 

na místních komunikacích III. třídy na území městského obvodu Radvanice a Bartovice 

v roce 2018“, se společností 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 zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0135/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 13. dubna 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 

o dílo č. S 0135/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                        T: 13. dubna 2018. 

1633/84/18 

 

1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o odsouhlasení nájemní smlouvy mezi Základní školou Ostrava – Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2)  nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace jednat dále se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ve smyslu 
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připomínek Mgr. Lucie Polákové, právničky Advokátní kanceláře JUDr. Richarda Mencnera 

ze dne 20.3.2018, a předložit zřizovateli návrh nájemní smlouvy v oboustranně vyhovujícím 

znění, 

Z: Mgr. Hana Ostřanská                       T: 31.května 2018 

 

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 

městského obvodu dle bodu č. 1, 2 a 3, 

Z: Mgr. Martina Škovránová                          T: 29. března 2018. 

1634/84/18 

 

1) projednala žádost ze dne 19. března 2018, podanou panem M. H., bytem xxxxx, 

o pronájem pozemku parc. č. 2027/21, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/21, zastavěná plocha 

a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 7. března 2018, podanou firmou LASA stav s. r. o., se sídlem 

Krištofova 230/12, 716 00 Ostrava - Radvanice, o pronájem pozemku parc. č. 3222/1, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 239 m2, v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o neschválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3222/1, ostatní komunikace, 

ostatní plocha, o celkové výměře 239 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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. dubna 2018, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 20. dubna 2018. 

1635/84/18 

 

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, 

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, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

902/47/16 z 21. září 2016, 

1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018, 

 

ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu.  

1636/84/18 

 

1) projednala návrh statutárního města Ostravy ze dne 14. března 2018 na svěření 163 kusů 

autonomních požárních detektorů a signalizace Honeywell XS 100- CS a 267 kusů detektorů 

oxidu uhelnatého Honeywell XC 100 D-CS, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit se svěřením 163 kusů autonomních požárních detektorů a signalizace 

Honeywell XS 100- CS a 267 kusů detektorů oxidu uhelnatého Honeywell XC 100 D-CS 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh předávacího protokolu na svěření 163 kusů autonomních požárních 

detektorů a signalizace Honeywell XS 100- CS a 267 kusů detektorů oxidu uhelnatého 

Honeywell XC 100 D- CS, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla souhlasit s předávacím protokolem na svěřením 163 kusů autonomních požárních 

detektorů a signalizace Honeywell XS 100- CS a 267 kusů detektorů oxidu uhelnatého 

Honeywell XC 100 D- CS, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková                        T: 30. dubna 2018, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T:   30. dubna 2018, 

 

7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu předávacího protokolu dle bodu č. 4 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: dle termínu zastupitelstva města. 

1637/84/18 

 

1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů z účasti 

v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště 

Radvanice – 2. etapa“, která neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele, a to 

společnosti: 

STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ 25864092 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, 

IČ 25317628,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 

2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště 

Radvanice – 2. etapa“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 

č. S 0084/2018/SŘDaŽP se zhotovitelem: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 

138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město dle příloh č. 1, 2, 3, 5 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0084/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                        T: 11. dubna 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 

o dílo č. S 0084/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení 

 Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 11. dubna 2018. 

1638/84/18 1) projednala žádost J. D., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
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 č. 148/2015/MBaI uzavřené dne 31. března 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0102/2018/MBaI s J. D., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost M. A., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. 111/2015/MBaI uzavřené dne 19. března 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0103/2018/MBaI s M. A., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost A. Č., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. 141/2015/MBaI uzavřené dne 29. března 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0104/2018/MBaI s A. Č., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost J. V., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. 54/2017/MBaI uzavřené dne 22. února 2017, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0105/2018/MBaI s J. V., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost M. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. 120/2016/MBaI uzavřené dne 28. dubna 2016, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0106/2018/MBaI s M. S., trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost D. V., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. 56/2017/MBaI uzavřené dne 27. února 2017, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0107/2018/MBaI s D. V., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

13) projednala žádost T. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 

7. ledna 1994, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0109/2018/MBaI s T. M., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

15) projednala žádost F. I., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu a o splátkový kalendář, 

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

 

16) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření dohody o přistoupení 

k dluhu, o uznání dluhu a o úhradě dluhu č. S 0110/2018/MBaI s F. I., trvale bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

 

17) projednala žádost F. I., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. 635/2016/MBaI uzavřené dne 1. prosince 2016, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 

 

18) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0111/2018/MBaI s F. I., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 
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19) projednala žádost S. K., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním technického 

zařízení, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 

 

20) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti  paní S. 

K., trvale bytem xxxxx, 

 

21) bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 20 

předloženého materiálu, 

 

22) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0139/2018/MBaI s A. T., trvale bytem 

Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, 

 

23) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0140/2018/MBaI s J. B., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, 

 

24) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0141/2018/MBaI s I. M., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu, 

 

25) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23 a 24 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková                           T: 30. dubna 2018,  

 

26) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů č. 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 23 a 24 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 30. dubna 2018, 

 

27) ukládá starostce městského obvodu zajistit předložení návrhu dohody dle bodu č. 16 

tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová                                 T: dle termínu zastupitelstva. 

1639/84/18 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617   o   7 767 tis. Kč 

 

zvyšují přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013     o      600 tis. Kč  

na pol. 4116, ÚZ 13017      o        10 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 13101      o        82 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700014000000   o      387 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013    o      600 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5132, ÚZ 13017     o        10 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx, ÚZ 13101     o        82 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3613, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700011000000 o   7 767 tis. Kč  

na § 3613, pol. 6121, org. 1700011000000   o      300 tis. Kč   

 

zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3113, pol. 5331      o        37 tis. Kč 
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na § 3111, pol. 6351      o        50 tis. Kč 

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 

č. 1 tohoto usnesení 

Z: Ing. Renáta Spěváková           T: 11. dubna 2018.  

1640/84/18 

 

1) rozhodla ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sanace vlhkého zdiva budovy 
bytového domu na ul. Kobrova 5“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 

o dílo č. S 0147/2018/MBaI s dodavatelem KAVIS, spol. s r. o., Palackého 465/16, 
702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 47667664, který jako jediný předložil svou nabídku, 
 

2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0147/20176/MBaI 
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková                                T: 15. dubna 2018, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0147/2017/MBaI 
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                     T: 15. dubna 2018. 

1641/84/18 

 

1) projednala základní informace k MAP ORP Ostrava II dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí se spoluprací zřizovatele příspěvkových organizací, statutárního města Ostrava, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, při přípravě a realizaci projektu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová                          T: 5. dubna 2018. 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka       místostarosta 

 


