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Usnesení  
18. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 28. srpna 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

325/18/19 1) schvaluje program 18. schůze rady městského obvodu konané dne 28. srpna 2019. 

326/18/19 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, 
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, 
3/1/18 ze 7. listopadu 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. 

327/18/19 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 úpravou, 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, 
58/4/19, bod 2), ze dne 16. května 2019, 
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: 12. září 2019, 
 
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: 12. září 2019. 

328/18/19 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí 
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nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro 
stavbu pod názvem „Energetické úspory Společenského domu v Ostravě - Bartovicích“,  
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0440/2019/MBaI  
se zhotovitelem: PROJECT WORK,s.r.o., IČ 29295548, Panská 395, 742 13 Studénka,  
dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0440/2019/MBaI,  
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 4. září 2019, 
 
3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  
č. S 0440/2019/MBaI , dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 4. září 2019. 

329/18/19 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0434/2019/MBaI mezi společností ProFaktum s. r. o., 
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087 a Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0434/2019/MBaI mezi společností ProFaktum  
s. r. o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087 a Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0434/2019/MBaI,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 4. září 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  
č. S 0434/2019/MBaI , dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 4. září 2019. 

330/18/19 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0436/2019/SŘDaŽP na realizaci projektu „Obnova 
VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0436/2019/SŘDaŽP na realizaci projektu „Obnova 
VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci  
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová   T: 30. září 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvu o dílo  
č. S 0436/2019/SŘDaŽP  na realizaci projektu „Obnova VKP č. 65 Alej podél ulice 
Bartovická“ dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2019. 

331/18/19 1) projednala žádost ze dne 13. května 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 
pozemku pod garáží parc. č. 2027/113, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0432/2019/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx, 
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
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3) projednala žádost ze dne 4. března 2019, podanou panem xxxxx, bytem  
xxxxx, o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/109, zastavěná plocha a nádvoří,  
o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0433/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 
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: Jana Cielecká   T: 15. září 2019, 
 
6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  
č. S 0432/2019/MBaI, S 0433/2019/MBaI a dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. září 2019. 

332/18/19 1) projednala žádost ze dne 24. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemku parc. č. 2027/58, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/58, zastavěná plocha  
a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 
předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 24. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemku parc. č. 2027/74, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, 
v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/74, zastavěná plocha  
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 
předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost ze dne 24. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemku parc. č. 2027/73, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/73, zastavěná plocha  
a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) 
předloženého materiálu, 
 
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 30. září 2019, 
 
8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,  
dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. září 2019. 

333/18/19 1) projednala žádost ze dne 17. července 2019 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci 
xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo 
umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1878/2, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. 
č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 15 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0441/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1878/2, příp. 
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NNk“, a to na části pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého 
materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 24. července 2019 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci 
xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo 
umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2995/4, NN“, a to na části pozemku parc. č. 
3228/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 40 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0442/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2995/4, NN“,  
a to na části pozemku parc. č. 3228/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 40 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost ze dne 31. července 2019 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci 
xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo 
umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2784/7, smyčka NNk“, a to na části pozemku 
parc. č. 2785/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  
v rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0443/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2784/7, 
smyčka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2785/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle přílohy č. 3 c) 
předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost ze dne 17. července 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 
zastoupeným na základě plné moci paní 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. 847, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0444/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 
pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  
v rozsahu služebnosti cca 5 bm, 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: Jana Cielecká   T: 15. září 2019, 
 
10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  
č. S 0441/2019/MBaI, S 0442/2019/MBaI, S 0443/2019/MBaI a S 0444/2019/MBaI o zřízení 
služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. září 2019. 

334/18/19 1) projednala žádost ze dne 26. června 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas  
s umístěním a provedením novostavby rodinného domu, vodovodní přípojky, kanalizační 
přípojky – splaškové a dešťové s dopojením NN a oplocením, pro pozemky parc. č. 271/2  
a parc. č. 271/10, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením novostavby rodinného domu, 
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vodovodní přípojky, kanalizační přípojky – splaškové a dešťové s dopojením NN  
a oplocením, pro pozemky parc. č. 271/2 a parc. č. 271/10, vše v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 17. července 2019 podanou společností DOPRAVOPROJEKT 
OSTRAVA a. s., sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, o souhlas s umístěním  
a provedením stavby „19017 – D56, R11, I/11 Ostrava, oplocení“, pro pozemky parc.  
č. 2077/2 a parc. č. 2077/6, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „19017 – D56, R11, I/11 
Ostrava, oplocení“, pro pozemky parc. č. 2077/2 a parc. č. 2077/6, vše v k. ú. Bartovice,  
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 15. září 2019, 
 
6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku  
s umístěním a provedením stavby, dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. září 2019. 

335/18/19 1) schvaluje termín a místo konání 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  
a Bartovice dne 12. září 2019 v 16:00 hodin v budově Klubu důchodců v Bartovicích,  
Za Ještěrkou 507/8, Ostrava – Bartovice, a stanoví návrh programu zasedání: 
 
- 16:00 hodin – zahájení 
- Schválení programu 
- Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání 
- Volba ověřovatelů zápisu z 6. zasedání 
- Volba návrhové komise 
 

Poř. 

č. 

Název materiálu Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

2 Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2018 Bc. Aleš Boháč, MBA 

3 Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského 

obvodu za leden – červen 2019 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

4 Návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 

organizací 

Bc. Martina Stankušová 

5 Návrh stanoviska k přijetí majetku pozemků parc. č. 

1167/57, 1167/67, 1167/68, 1500/36, 1500/56, 1609/6, 

1609/22, 1610/3, 1610/17 v k.ú. Bartovice 

Bc. Martina Stankušová 

 

- Diskuze 

- Závěr. 

336/18/19 1) projednala návrh Smlouvy o nájmu výpočetní techniky mezi Základní školou Ostrava – 
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace a společností Lumatech, s. r. o.,  
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu výpočetní techniky dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy  
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Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, Ostrava – Radvanice, o usnesení rady městského 
obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 6. září 2019. 

337/18/19 1) projednala žádost SŘDaŽP ze dne 24. června 2019, č. j. RaB/03305/SŘDaŽP/Kol, pro 
statutární město Ostrava o souhlas se svěřením pozemků v k. ú. Radvanice a v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: pozemek 
parc. č. 3267/36, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3267/6, ostatní plocha, jiná 
plocha, pozemek parc. č. 3267/19, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3267/21, 
ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3267/20, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek 
parc. č. 1104/6, zahrada, pozemek parc. č. 2110, zahrada, pozemek parc. č. 2876/10, orná 
půda, pozemek parc. č. 2876/9, orná půda, pozemek parc. č. 2876/8, orná půda, pozemek 
parc. č. 2876/6, orná půda, pozemek parc. č. 2876/5, orná půda, pozemek parc. č. 2876/4, 
orná půda, pozemek parc. č. 2876/3, orná půda, pozemek parc. č. 2875/7, ostatní plocha, 
neplodná půda, pozemek parc. č. 2875/6, ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc.  
č. 2875/5, ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc. č. 2875/4, ostatní plocha, neplodná 
půda, pozemek parc. č. 2875/2, ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Radvanice, 
pozemek parc. č. 2073/1, orná půda, pozemek parc. č. 2072/1, trvalý travní porost, pozemek 
parc. č. 1761, orná půda, vše v k. ú. Bartovice, dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla souhlasit se svěřením pozemků v k. ú. Radvanice a v k. ú. Bartovice, obec 
Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: pozemek parc.  
č. 3267/36, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3267/6, ostatní plocha, jiná plocha, 
pozemek parc. č. 3267/19, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3267/21, ostatní 
plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3267/20, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.  
č. 1104/6, zahrada, pozemek parc. č. 2110, zahrada, pozemek parc. č. 2876/10, orná půda, 
pozemek parc. č. 2876/9, orná půda, pozemek parc. č. 2876/8, orná půda, pozemek parc.  
č. 2876/6, orná půda, pozemek parc. č. 2876/5, orná půda, pozemek parc. č. 2876/4, orná 
půda, pozemek parc. č. 2876/3, orná půda, pozemek parc. č. 2875/7, ostatní plocha, neplodná 
půda, pozemek parc. č. 2875/6, ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc. č. 2875/5, 
ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc. č. 2875/4, ostatní plocha, neplodná půda, 
pozemek parc. č. 2875/2, ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Radvanice, pozemek parc. 
č. 2073/1, orná půda, pozemek parc. č. 2072/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1761, 
orná půda, vše v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřenou vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 15. září 2019, 
 
4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 
Ostrava dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. září 2019. 

338/18/19 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice  
a Bartovice za leden – červen 2019 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 2019 dle přílohy  
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy  
č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 2019 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: 12. září 2019. 

339/18/19 1) bere na vědomí zápis č. 14/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
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č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0456/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0458/2019/MBaI  
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 30. září 2019, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0455/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, s úpravou adresy nájemce v usnesení  
a  příloze č. 3 b), 
 
5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0418/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 
 
6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  
č. 4, na ulici Kobrova 578/3, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 5 a) předloženého 
materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0452/2019/MBaI  
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 31. srpna 2019, dle přílohy č. 5 b) předloženého 
materiálu, 
 
8) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodů č. 2, 3, 4, 5 a 7 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 30. září 2019, 
 
9) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv a dohod, dle bodů č. 2, 3, 4, 5 a 7 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2019. 

340/18/19 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0457/2019/SŘDaŽP pod názvem 
„Oprava místní komunikace ul. Bartovická“, se zhotovitelem: 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 0457/2019/SŘDaŽP pod názvem „Oprava místní 
komunikace ul. Bartovická“, se zhotovitelem: 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 0457/2019/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová    T: 6. září 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  
č. S 0457/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 6. září 2019. 

341/18/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019, kterým se  
zvyšují daňové příjmy 
na pol. 1511        o      33 tis. Kč 
 
zvyšují nedaňové příjmy 
na § 5512, pol. 2324, org. 17      o        4 tis. Kč 
na § 6171, pol. 2324       o        2 tis. Kč 
na § 3613, pol. 2324       o      12 tis. Kč 
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na § 3612, pol. 2324       o        5 tis Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 2219, pol. 5171       o    477 tis. Kč 
na § 3719, pol. 51xx       o      32 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje  
na § 5512, pol. 51xx, org. 17      o        4 tis. Kč 
na § 6171, pol. 515x       o        2 tis. Kč 
na § 3613, pol. 515x       o      12 tis. Kč 
na § 3612, pol. 5154       o        5 tis Kč 
 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121, org. 17000xx000000    o    477 tis. Kč   
na § 3719, pol. 6121, org. 17000xx000000    o      65 tis. Kč 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 12. září 2019. 

342/18/19 1) schvaluje návrh provozního řádu pro provoz veřejného dětského hřiště v Ostravě-
Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
zveřejnění informace o schválení provozního řádu, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká  T: 30. září 2019. 

343/18/19 1) projednala návrh pravidel pro stanovení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových 
organizací a návrhy platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací dle příloh č. 1, 2, 
3, 4 a 5 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje pravidla pro stanovení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálů, 
 
3) souhlasí s   
a) návrhem platového výměru Bc. Táni Krumniklové, ředitelky Mateřské školy, Za Ještěrkou 
8, Ostrava – Bartovice, příspěvková organizace, IČ 70987734 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
b) návrhem platového výměru Dany Lérové, ředitelky Mateřské školy, Těšínská 279, 
Ostrava-Radvanice, příspěvková organizace, IČ 70987742 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu, 
 
c) návrhem platového výměru Mgr. Hany Ostřanské, ředitelky Základní školy, Vrchlického 5, 
Ostrava-Radvanice, příspěvková organizace, IČ 70987700 dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci a informovat ředitelky 
příspěvkových organizací dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 30. srpna 2019, 
 
5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu platových výměrů ředitelek 
příspěvkových organizací dle bodu 3) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. srpna 2019. 

344/18/19 1) projednala žádost ze dne 15. srpna 2019 podanou společností HydroIdea s. r. o., sídlem 
Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Vodovodní 
přípojka pro p. č. 871/1, k. ú. Bartovice, pro pozemek parc. č. 871/1, v k. ú. Bartovice, obec 
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Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka pro  
p. č. 871/1, k. ú. Bartovice, pro pozemek parc. č. 871/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 15. září 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  
s umístěním a provedením stavby, dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. září 2019. 

345/18/19 1) bere na vědomí zápis č. 15/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0466/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 243/2013/MBaI ze dne 28. května 2013, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0467/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem 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: 30. září 2019, 
 
6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatku dle bodů  
č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

Jedná se o anonymizovaný - zkrácený dokument z důvodu ochrany osobních údajů. 

 


