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Usnesení  
8. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 27. února 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského obvodu konané dne 27. února 2019. 

128/8/19 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, 

23/2/18 z 21. listopadu 2018, 

25/2/18 z 21. listopadu 2018, 

32/2/18 z 21. listopadu 2018, 

37/2/18 z 21. listopadu 2018,  

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. 

129/8/19 1) projednala žádost ze dne 16. ledna 2019, podanou Knihovnou města Ostravy, p. o., sídlem 

28. října 289/2, 702 00 Ostrava, o bezúplatný pronájem místnosti o velikosti cca 20 m2,  

v budově Klubu důchodců v Ostravě – Radvanicích, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru bezúplatného pronájmu místnosti o velikosti cca 20 m2,  

v budově Klubu důchodců v Ostravě – Radvanicích, 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. března 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2019. 

130/8/19 1) projednala žádost ze dne 14. února 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 690/22, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 18 m2 v k. ú. 
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Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/22, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 18 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. března 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2019. 

131/8/19 1) projednala žádost ze dne 21. ledna 2019 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci xxxxx, sídlem Kostíkovo 

náměstí 639, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 249/1, NN“, a to 

na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0079/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 249/1, NN“, a to 

na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 23. ledna 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 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. 228/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0080/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 228/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 5 bm, 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: 10. března 2019, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0079/2019/MBaI a S 0080/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit  

a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2019. 

132/8/19 1) bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 28. ledna 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

133/8/19 1) schvaluje: 

a) konání rozborů hospodaření za rok 2018 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem  

je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice: 

- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 
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a to dne 14. března 2019, 

 

b) složení rozborové komise: 

- starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice  

- místostarostka městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- předseda finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram konání 

rozborů hospodaření za rok 2018 u jednotlivých příspěvkových organizací a informovat 

ředitelky příspěvkových organizací, 

Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 1. března 2019. 

134/8/19 1) projednala návrh Smlouvy o zajištění průběžné odborné praxe dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění průběžné odborné praxe dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu Smlouvy o zajištění průběžné 

odborné praxe dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 1. března 2019, 

 

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit veškeré náležitosti spojené se 

zajištěním průběžné odborné praxe, 

Z: Mgr. Martina Škovránová    T: dle termínů předložené smlouvy. 

135/8/19 1) projednala žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1,  

IČ 45274924, o potvrzení referenčního listu stavby „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice – 

2. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s potvrzením referenčního listu na stavbu „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice 

– 2. etapa“, kterou realizovala společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 

1, IČ 45274924, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 8. března 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního listu 

na stavbu „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice – 2. etapa“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 8. března 2019. 

136/8/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 s úpravou, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 1030, org. 517   o     407 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511       o    820 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3613, pol. 2324      o       11 tis. Kč 

na § 3612, pol. 2324      o         2 tis. Kč 

na § 5512, pol. 2324, org. 17     o         1 tis. Kč  
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snižují běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5171      o     122 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje  

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030     o     407 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5154      o       11 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5154      o         2 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5154, org. 17     o         1 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6121, org. 17000xx000000   o     122 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700051000000   o     820 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 8. března 2019. 

137/8/19 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu řízení a provádění stavby, na zpracování rozpočtu stavby  

a energetického hodnocení budovy pro stavbu „energetické úspory bytových domů v Ostravě 

– Radvanicích a Bartovicích“ v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 

předloženého materiálu, 

 

2) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBa, starosta 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového investic  

3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic    

    

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Marina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic   

3. Mgr. Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí   

 

3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit 

všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 

na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

Z: Jana Cielecká    T: 13. března 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení pro veřejnou 

zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč MBA   T: 13. března 2019. 

138/8/19 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0107/2018/MBaI uzavřené dne 1. dubna 2018, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0081/2019/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) bere na vědomí zápis č. 6/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. S 0089/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
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xxxxx, dle přílohy č. 3 b) 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: 31. března 2019, 

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku a smlouvy, dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. března 2019. 

139/8/19 1) projednala návrh dodatku č. 1 pod č. S 0087/2019/OaVV k Příkazní smlouvě  

č. S 0370/2018/OaVV uzavřeného se společností Česká pošta, s.p., dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 pod č. S 0087/2019/OaVV k Příkazní smlouvě  

č. S 0370/2018/OaVV uzavřeného se společností Česká pošta, s.p., dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová    T: 28. února 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 pod č. S 0087/2019/OaVV  

k Příkazní smlouvě č. S 0370/2018/OaVV uzavřeného se společností Česká pošta, s.p.,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 28. února 2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 


