Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
49. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 19. října 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
927/49/16
928/49/16

Obsah
schvaluje program 49. schůze rady městského obvodu konané dne 19. října 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,

929/49/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace, IČ 70987734 o schválení uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1,
2) souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 22.800 Kč pro potřeby mateřské školy
a uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8,
příspěvková organizace, IČ 70987734
a
M. N., nar. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

930/49/16

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: 31. října 2016.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, IČ 70987734, o vyjádření souhlasu zřizovatele se zapojením Mateřské školy
Ostrava - Bartovice, do projektu „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů
a usnadňování přechodu dětí v MŠ Ostrava-Bartovice“, financovaný z rozpočtu MŠMT,
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se zapojením Mateřské školy Ostrava-Bartovice, do projektu „Personální
podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Ostrava-Bartovice“,
který byl dne 20.9.2016 schválen MŠMT pro financování z dotačního programu MŠMT
„Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.“,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, IČ 70987734, o vyjádření souhlasu zřizovatele s použitím finančních prostředků
městského obvodu Radvanice a Bartovice poskytnutých příspěvkové organizaci formou
příspěvku na rok 2016, na plat chůvy, do obdržení finančních prostředků z projektu
„Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ OstravaBartovice“, financovaný z rozpočtu MŠMT, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) souhlasí s použitím finančních prostředků městského obvodu Radvanice a Bartovice
poskytnutých příspěvkové organizaci formou příspěvku na rok 2016, na plat chůvy ve výši
max. 20.000,- Kč, do obdržení finančních prostředků z projektu „Personální podpora,
profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Ostrava-Bartovice“,
financovaný z rozpočtu MŠMT,

931/49/16

932/49/16

933/49/16

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku mateřské školy
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.
T: 31. října 2016.
bere na vědomí zápis č. 17/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 26. 9. 2016 dle přílohy předloženého
materiálu.
1) bere na vědomí ukončení funkce zapisovatelky komise sociální, sportovní a školství
Mgr. Ester Vivien Najdekové, bývalé zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice,
2) jmenuje Mgr. Petru Varyšovou, zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice zapisovatelkou komise sociální, sportovní a školství Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice.
1) projednala žádost ze dne 19. září 2016 podanou Sborem dobrovolných hasičů Bartovice,
IČ: 64989747, U Statku 422/8, 717 00 Ostrava – Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) souhlasí se zapůjčením osobního motorového vozidla zn. Peugeot Boxer, RZ 7T7 1626,
Sboru dobrovolných hasičů Bartovice, IČ: 64989747, U Statku 422/8, 717 00 Ostrava –
Bartovice, za účelem soustředění členů sboru ve slovenských Tatrách od 21. 10. 2016
do 23. 10. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 21. října 2016,

934/49/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení o užívání firemního
automobilu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 21. října 2016.
1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 1 v domě na ulici Lipinská 839/5,
Ostrava-Radvanice, na které vázne dluh za nájemné ve výši 110 110,- Kč, a to zájemci,
který předloží nejvyšší nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého
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materiálu,
2) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 3 v domě na ulici Lipinská 839/5,
Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Lipinská
839/5, Ostrava-Radvanice, ve výši 110 110,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,

935/49/16

4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. října 2016.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, IČ 70987734, o schválení upraveného odpisového plánu movitého majetku
na rok 2016, z důvodu pořízení kamerového systému v hodnotě pořizovací ceny 65.923 Kč,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se změnou plánu účetních odpisů movitého majetku Mateřské školy OstravaBartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, IČ 70987734, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,

936/49/16

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: 31. října 2016.
1) projednala žádost JUDr. Radmily Buroňové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku (hotovost deponovaná v Městské nemocnici Ostrava,
příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava ve výši 8.700,- Kč) po zemřelé J.
B., statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé J.B. notářkou JUDr. Radmilou Buroňovou, dle
bodu č. 1 tohoto usnesení,

937/49/16

938/49/16
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3) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí
informovat notářku JUDr. Radmilu Buroňovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 26. října 2016.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 10/2016 a zápis o provedené kontrole, dle přílohy č. 1 a č. 2
předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole Zastupitelstvu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zasedání zastupitelstva.
1) projednala žádost společnosti ELTOM, s. r. o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČ 25837117, která je oprávněna dle plné moci ze dne 18. 3. 2016
společností MSEM, a. s., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 64610080,
k zastupování společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 DěčínPodmokly, IČ 24729035, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,
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dle přílohy č. 1,3 a 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. 0514/2016/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00,
IČ 00845451, která se dotkne pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1048, kde výměra dotčené plochy je 3,7
m2, strpět umístění stavby „Ostrava 1860/3 Kolář, příp. NNk“ a umožnit přístup k této
stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 2. listopadu 2016,

939/49/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0514/2016/MBaI, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. listopadu 2016.
1) projednala žádost T. B., trvale bytem xxxxxx, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní
smlouvy č. 647/2015/MBaI uzavřené dne 27. října 2015, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0508/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 647/2015/MBaI s T. B., trvale bytem xxxxx, Ostrava-Radvanice, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost A.Š., trvale bytem xxxxxx, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní
smlouvy č. 499/2014/MBaI uzavřené dne 26. listopadu 2014, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0509/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 499/2014/MBaI s A.Š., trvale bytem xxxxxx, Ostrava-Radvanice, dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0510/2016/MBaI s T.B., trvale
bytem xxxxx, Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) projednala žádost J.Z., trvale bytem xxxxx, Ostrava-Radvanice, o uzavření dohody
o ukončení nájmu bytu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0511/2016/MBaI s J.Z., trvale
bytem xxxxx, Ostrava-Radvanice, k 31. říjnu 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) projednala žádost A.I., trvale bytem xxxx, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní
smlouvy č. 629/2015/MBaI uzavřené dne 26. října 2015, dle přílohy č. 8 předloženého
materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0515/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 629/2015/MBaI s A.I., trvale bytem xxxxx, Ostrava-Radvanice, dle přílohy
č. 9 předloženého materiálu,
10) bere na vědomí zápis č. 9/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 10
předloženého materiálu,
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11) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0516/2016/MBaI se S.K., trvale bytem
xxxx, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0517/2016/MBaI s K.Š., trvale bytem
xxxxxx, Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0518/2016/MBaI s J.P. a J.P., trvale
bytem xxxxxxxxx, Havířov-Podlesí, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
14) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 5, 7, 9, 11, 12 a 13 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. října 2016,

940/49/16

941/49/16

15) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatků dle bodů 2, 4, 5, 7,
9, 11, 12 a 13 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2016.
1) schvaluje rozpočtové opatření s úpravami dle člena rady, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13011

o

zvyšují převody mezi statutárními městy a měst. obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517

o 3 500 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 5512, pol. 2324
na § 3111, pol. 2122

o
o

23 tis. Kč
3 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5021, org. 16
na § 2212, pol. 5169

o
o

58 tis. Kč
38 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 5512, pol. 6122, org. 16

o

81 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93
na § 3111, pol. 5331, org. 3
na § 2221, pol. 5171

o
475 tis. Kč
o 3 500 tis. Kč
o
3 tis. Kč
o
38 tis. Kč

475 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 27. října 2016.
1) projednala žádost ze dne 30. září 2016 paní M.Š., bytem xxxxxx, 716 00 OstravaRadvanice o koupi pozemku parc. č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemku
parc. č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
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: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského
obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva,

942/49/16

5) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje Radě města Ostravy dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu rady města.
1) projednala návrh dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0524/2016/MBaI ke smlouvě o dílo
č. S 0426/2016/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o., sídlem Dlouhá třída
1226/44a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ 04563077, dle přílohy č. 1 až 4 předloženého
materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0524/2016/MBaI ke smlouvě o dílo
č. S 0426/2016/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o., sídlem Dlouhá třída
1226/44a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ 04563077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 2. listopadu 2016,

943/49/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod
č. S 0524/2016/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0426/2016/MBaI dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. listopadu 2016.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy ze dne 19. 10. 2016, Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla nesouhlasit s budoucím svěřením pozemku parc. č. 87/5, zast. plocha a nádvoří,
o výměře 4 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV 666, do správy
statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 2. listopadu 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nesouhlasného stanoviska se svěřením
do správy statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. listopadu 2016.

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

