Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
3. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 5. prosince 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
40/3/18
41/3/18

Obsah
1) schvaluje program 3. schůze rady městského obvodu konané dne 5. prosince 2018.
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 21.11.2018,
25/2/18 z 21.11.2018,
32/2/18 z 21.11.2018,
37/2/18 z 21.11.2018.
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

42/3/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 16. listopadu 2018 podanou Českou poštou, s. p., o udělení
souhlasu k provedení technického zhodnocení v budově, kde sídlí Česká pošta na ul. U Statku
185/6, 717 00 Ostrava – Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu k provedení technického zhodnocení v budově, kde sídlí
Česká pošta na ul. U Statku 185/6, 717 00 Ostrava – Bartovice, 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: 31. prosince 2018,
4) zmocňuje starostu městského obvodu k udělení souhlasu technického zhodnocení, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč MBA
T: 31. prosince 2018.
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rada městského obvodu

43/3/18

3. schůze ze dne 5. prosince 2018

1) projednala dohodu o ukončení nájmu nemovitosti vedené pod č. S 0582/2018/MBaI,
2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu nemovitosti vedené pod
č. S 0582/2018/MBaI s Petrem Eisenhammerem, Maryčky Magdonové 679/8, 717 00 Ostrava
– Bartovice, IČ: 74204467, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedení odboru majetkového, bytového a investic
informovat žadatele o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1
tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2018,

44/3/18

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu nemovitosti,
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2018.
1) projednala rozhodnutí Rady Města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0581/2018/MBaI o sdružených službách dodávky
elektrické energie, se společností Český energetický Dodavatel a. s., se sídlem Václavské
náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, IČ: 227 95 090, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedení odboru majetkového, bytového a investic
informovat žadatele o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2018,

45/3/18

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč MBA
T: 31. prosince 2018.
1) projednala žádost notáře soudního komisaře JUDr. Josefa Kawuloka, Milíčova 1670/12,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ze dne 2. listopadu 2018, s vydáním nepatrného majetku
spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 pozemků parc. č. 1167/57, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1167/67, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, vodní plocha, parc. č. 1167/68, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
vodní plocha, parc. č. 1500/36, trvalý travní porost, parc. č. 1500/56, trvalý travní porost,
parc. č. 1609/6, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1609/22,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1610/3, trvalý travní
porost a prac. č. 1610/17, trvalý travní porost, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, po
zůstaviteli xxx xxx, zemřelého dne 4. března 2018, posledně bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s přijetím nepatrného majetku spoluvlastnického podílu ve výši 1/8
a s následným svěřením do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice těchto pozemků
parc. č. 1167/57, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č.
1167/67, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1167/68,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1500/36, trvalý travní
porost, parc. č. 1500/56, trvalý travní porost, parc. č. 1609/6, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1609/22, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
vodní plocha, parc. č. 1610/3, trvalý travní porost a prac. č. 1610/17, trvalý travní porost, vše
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, po zůstaviteli xxx xxx, 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: 31. prosince 2018,
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46/3/18

3. schůze ze dne 5. prosince 2018

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu stanoviska o přijetí majetku, dle
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. prosince 2018.
1) projednala žádost ze dne 7. listopadu 2018 společnosti GreenGas, a.s., se sídlem Rudé
armády 637, 739 21 Paskov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 1619, zahrada, o celkové výměře 86 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice z důvodu provedení kontrolního
atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného
měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, s podmínkou,
že pozemek výše uvedený, po ukončení stavby bude vrácen do původního,
provozuschopného stavu a to v rozsahu dotčeného území, a že nebudou prováděny práce na
místních komunikacích a nebude proveden žádný zásah do povrchu místních komunikací
3 a 4 třídy (tj. chodníky), případně budov stojících na výše uvedených pozemcích,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2018,

47/3/18

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupem na pozemek,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. prosince 2018.
1) schvaluje termín a místo konání 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a
Bartovice dne 13. prosince 2018 v 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích,
a stanoví návrh programu zasedání:
Poř. č.

16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 1. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 2. zasedání
Volba návrhové komise

Název materiálu
Předkladatel materiálu
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu Bc. Aleš Boháč, MBA
Zápis z jednání kontrolního výboru
Bc. Martina Stankušová
Zápis z jednání finančního výboru
Bc. Aleš Boháč, MBA
Záměr prodeje pozemku parc.č. 798/4 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
Bc. Martina Stankušová
5
Nabídky k odkupu garáží na pozemcích v k.ú. Radvanice
Bc. Martina Stankušová
6
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden – září 2018
Bc. Aleš Boháč, MBA
7
Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018“ Bc. Martina Stankušová
8
Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu
na léta 2020-2022
Bc. Aleš Boháč, MBA
9
Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku školství
Bc. Martina Stankušová
10
Návrh dohody o přistoupení dluhu, o uznání dluhu a o úhradě dluhu
Bc. Aleš Boháč, MBA
11
Návrh na stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Bc. Aleš Boháč, MBA
Diskuze
Závěr.
1
2
3
4
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48/3/18

49/3/18
50/3/18
51/3/18

3. schůze ze dne 5. prosince 2018

1) bere na vědomí Zápis č. 1. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského
obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 19.11.2018 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2019
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) schvaluje pro účetní období roku 2019 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 5 a)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. S 585/2018/MBaI s xxx xxx, trvale bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. S 586/2018/MBaI s xxx xxx, trvale bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2018,

52/3/18

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení.
Z: Bc. Aleš Boháč MBA
T: 31. prosince 2018.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.:
174/15 ze dne 4. dubna 2002,
262/19/18 ze dne 8. března 2018,
289/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018,
290/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018,
zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) ukládá starostovi městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. prosince 2018,

53/3/18

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. prosince 2018.
1) projednala návrh svěření věci do majetku – automatizovaný externí defibrilátor LIFEPAC
1000, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se svěřením automatizovaného externího defibrilátoru LIFEPAC 1000 do
majetku, 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: 31. prosince 2018,
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54/3/18

3. schůze ze dne 5. prosince 2018

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu předávacího protokolu o předání movitých
věcí, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2018.
1) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx o uznání dluhu se splátkovým
kalendářem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření Dohody
o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 0592/2018/MBaI s xxx xxx, trvale bytem xxx,
xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 13. prosince 2018,

55/3/18

4) ukládá starostovi městského obvodu předložit žádost, dle bodu 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. prosince 2018.
1) projednala žádost o nájmu reklamních ploch od společnosti INZERTPRESS s. r. o.,
se sídlem Chudenická 30, 110 00 Praha 10, IČ: 25048694, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0593/2018/MBaI o nájmu reklamních
ploch se společností INZERTPRESS s. r. o., se sídlem Chudenická 30, 110 00 Praha 10, IČ:
25048694, 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: 31. prosince 2018,

56/3/18

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 vedeného
pod č. S 0235/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martinou Stankušovou
T: 31. prosince 2018.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 3 (S 0590/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek
Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ dle příloh č. 1, 2, 3
předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 (S 0590/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č.S 0166/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek
Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ dle příloh č. 1, 2 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 3 (S 0590/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 12. prosince 2018,

57/3/18
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4)zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 3 (S 0590/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 12. prosince 2018.
1) projednala návrh na stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
obce dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
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3. schůze ze dne 5. prosince 2018

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 72 a ust. § 84 odst.
2), písm. n zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, výši měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
dle přílohy k nařízení vlády takto:
- za výkon funkce člena rady ve výši 4.000 Kč,
- za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.000 Kč,
- za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 2.000 Kč,
- za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1.800 Kč,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 72 odst. 2) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,:
Výše měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu se poskytne
s účinností od 1. ledna 2019, v případě náhradníka, ode dne prvního zasedání zastupitelstva
městského obvodu, jehož se zúčastnil,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 74 odst. 2) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,:
Při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva městského
obvodu měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit
realizaci dle bodů 2 až 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 13. prosince 2018,

58/3/18
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6) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na stanovení výše měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce dle bodů 2 až 4 tohoto usnesení zastupitelstvu
městského obvodu k projednání,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T. 13. prosince 2018.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018, kterým se zvyšují převody mezi statutárními
městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517
o 699 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517
o
7 tis. Kč
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 103x33063

o

560 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 5512, pol. 2324

o

11 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 6121, ÚZ 1030, org. 1700030000000
na § 2212, pol. 6121, org. 1700021000000
na § 2212, pol. 6121, org. 1700023000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700032000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700020000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700024000000
na § 3639, pol. 6121, org. 1700004000000
na § 3639, pol. 6121, org. 1700033000000
na § 3639, pol. 6121, org. 1700041000000

o
o
o
o
o
o
o
o
o

141 tis. Kč
100 tis. Kč
180 tis. Kč
50 tis. Kč
30 tis. Kč
75 tis. Kč
200 tis. Kč
921 tis. Kč
139 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2212, pol. 5169

o

180 tis. Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Tisková
oprava
usnesení
č. 38/2/18

3. schůze ze dne 5. prosince 2018

na § 2219, pol. 5169
na § 2333, pol. 5169
na § 3729, pol. 5169
na § 3745, pol. 5169
na § 3639, pol. 5169

o 170 tis. Kč
o 210 tis. Kč
o 184 tis. Kč
o 1 800 tis. Kč
o 400 tis. Kč

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030
na § 6171, pol. 5192
na § 5512, pol. 50xx, org. 16
na § 5512, pol. 5424, org. 16
na § 6112, pol. 51xx

o
o
o
o
o

134 tis. Kč
99 tis. Kč
190 tis. Kč
11 tis. Kč
25 tis. Kč

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 617
o

7 tis. Kč

snižuje financování
na pol. 8115

o 5 138 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030
na § 6171, pol. 50xx
na § 5512, pol. 51xx, org. 16
na § 6171, pol. 51xx

o
o
o
o

141 tis. Kč
299 tis. Kč
107 tis. Kč
25 tis. Kč

zvyšují transfery PO
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063, org. 1

o

560 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 612x, ÚZ 1030, org. 1700031000000
na § 5512, pol. 6122, org. 16

o
o

134 tis. Kč
105 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 14. prosince 2018.
V bodu č. 11) doplňuje text „ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 3, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2018,“
V bodu č. 12) doplňuje text „zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv, dohod
a dodatků dle bodů č. 2, 3, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2018.“

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

7/7

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

