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Usnesení  
24. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 20. listopadu 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

412/24/19 1) schvaluje program 24. schůze rady městského obvodu konané dne 20. listopadu 2019. 

413/24/19 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. 

414/24/19 1) projednala návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  
a Bartovice č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 včetně všech jeho změn a doplňků, 
 
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice zrušit usnesení 
zastupitelstva městského obvodu č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 včetně všech jeho změn  
a doplňků, 
 
3) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uložit radě městského 
obvodu následující: „zajistit, aby při projednávání materiálů týkajících se úprav rozpočtu 
vyžadujících snížení rozpočtové rezervy, povinné účelové rezervy na řešení krizových situací 
a odstraňování jejich následků podle zákona o krizovém řízení, přípravy rozpočtu, kontroly 
čtvrtletního plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu, výsledku celoročního hospodaření 
městského obvodu a účetní závěrky, stanovování výše finančních prostředků pro granty, byly 
tyto materiály před jejich projednáním v zastupitelstvu městského obvodu, předem 
projednány ve finančním výboru zastupitelstva“,  
 
4) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení  
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 12. prosince 2019. 

415/24/19 1) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2019 podanou Statutárním městem Ostrava, sídlem 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Rozvaděč 
VO Ostrava - Bartovice“, pro pozemky parc. č. 1627/1 a parc. č. 1627/3, vše v k. ú. 
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Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rozvaděč VO Ostrava - 
Bartovice“, pro pozemky parc. č. 1627/1 a parc. č. 1627/3, vše 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: 10. prosince 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: 10. prosince 2019. 

416/24/19 1) projednala žádost ze dne 9. října 2019 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci firmou 
NOVPRO FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek – Místek, o uzavření smlouvy  
o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava 
– Radvanice, Na Hrázkách, NNv, NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 2027/106, 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2013/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3219, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2027/107, ostatní plocha, jiná plocha, parc.  
č. 2027/62, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3221/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2027/161, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/108, ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2027/95, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/38, zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1834, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 2027/56, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/1, manipulační 
plocha, jiná plocha, parc. č. 2027/91, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3220, ostatní plocha 
a ostatní komunikace, parc. č. 2013/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2027/128, 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/24, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/133, 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/123, 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/3, ostatní plocha, manipulační plocha, parc.  
č. 2027/138, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 1.300 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0645/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice, Na Hrázkách, 
NNV, NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 2027/106, zastavěná plocha a nádvoří, parc.  
č. 2013/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3219, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 2027/107, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2027/62, zastavěná plocha 
a nádvoří, parc. č. 3221/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2027/161, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 2027/108, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2027/95, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 2027/38, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3222/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1834, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.  
č. 2027/56, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/1, manipulační plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2027/91, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3220, ostatní plocha a ostatní 
komunikace, parc. č. 2013/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2027/128, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 2027/24, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/133, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2027/123, zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 2027/3, ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 2027/138, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 
1.300 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 25. října 2019 podanou společnosti GasNet, s. r. o., sídlem 
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupena na základě plné moci firmou IGEA  
s. r. o., sídlem Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava - Přívoz, o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS 
Ostrava – Pikartská + 1“, a to na částech pozemků parc. č. 513/3, ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, parc. č. 519/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 519/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 521, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 526/4, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 526/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 583/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 620 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0646/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS Ostrava – Pikartská + 1“, 
a to na částech pozemků parc. č. 513/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 519/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 519/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.  
č. 521, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 526/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 526/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 583/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 620 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. prosince 2019, 
 
6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  
č. S 0645/2019/MBaI a S 0646/2019/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. prosince 2019. 

417/24/19 1) bere na vědomí zápis č. 17/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0648/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0509/2018/MBaI uzavřené dne 13. listopadu 2018, dle přílohy č. 3 a) předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0649/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0482/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0650/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0481/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0651/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0243/2013/MBaI uzavřené dne 28. května 2013, dle přílohy č. 6 a) předloženého 
materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0653/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 
 
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
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zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2019, 
 
12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. prosince 2019. 

418/24/19 1) projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení dohody o ukončení nájmu č. S 0647/2019/MBaI, pozemku parc.  
č. 1132/13, zahrada, o celkové výměře 240 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu xxxxx, 
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: Jana Cielecká   T: 30. listopadu 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu  
č. S 0647/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. listopadu 2019. 

419/24/19 1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/41, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou panem Mgr. et Mgr. Janem Parmou, advokát, insolvenční správce,  
se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/41, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat 
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: dle termínu Rady města Ostravy, 
 
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

420/24/19 1) projednala žádost ze dne 31. října 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 
pozemku pod garáží, parc. č. 690/30, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku pod garáží, parc. č. 690/30, zastavěná 
plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 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: 15. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. prosince 2019. 

421/24/19 1) projednala žádost ze dne 9. října 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 
pozemků parc. č. 632/2, zahrada, o celkové výměře 272 m2, parc. č. 632/4, zahrada,  
o celkové výměře 630 m2 a parc. č. 632/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře  
16 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků parc. č. 632/2, zahrada, o celkové výměře 
272 m2, parc. č. 632/4, zahrada, o celkové výměře 630 m2 a parc. č. 632/5, zastavěná plocha 
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a nádvoří, o celkové výměře 16 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: Jana Cielecká   T: 15. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. prosince 2019. 

422/24/19 1) projednala nabídku ze dne 28. listopadu 2018, podanou Klubem rybářů Jan Maria z. s.,  
K Salmovci 1547/13, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 26544920, na darování zpevněné 
plochy na pozemku parc. č. 645/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m²,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 2063, dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 
předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s nabytím nemovitosti darem  
a uzavřením darovací smlouvy na zpevněnou plochu na pozemku parc. č. 645/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 63 m² v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 2063 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  
a Bartovice, dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká    T: dle termínu zastupitelstva, 
 
4) ukládá místostarostce městského obvodu požádat radu statutárního města Ostravy  
o udělení předchozího souhlasu s nabytím nemovitosti dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová                         T: 27. listopadu 2019, 
 
5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr nabytí nemovitosti a uzavření 
darovací smlouvy zastupitelstvu městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová                          T: dle termínu zastupitelstva. 

423/24/19 1) projednala žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice podanou Římskokatolickou farností Ostrava-
Radvanice, IČ 68308621, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) projednala návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu na rok 2019 
Římskokatolické farnosti Ostrava-Radvanice, IČ 68308621, se sídlem Těšínská 236/244,  
716 00 Ostrava-Radvanice a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy  
č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelové dotace  
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019 dle bodu 2) tohoto usnesení 
a schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  
 
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit starostu městského obvodu podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na rok 2019 dle bodu 3) předloženého materiálu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 12. prosince 2019, 
 
5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se  
sníží výdaje  
na § 6409, pol. 5901     o  150 tis. Kč,  
zvýší běžné výdaje 
na § 3330, pol. 5223    o  150 tis. Kč, 
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6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uložit vedoucí odboru financí a rozpočtu 
zajistit uzavření smlouvy dle bodu 3) předloženého materiálu a realizovat rozpočtové opatření 
dle bodu 5) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 19. prosince 2019,  
 
7) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na poskytnutí účelové dotace včetně 
rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů 3) až 6) tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 12. prosince 2019, 
 
8) projednala žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice podanou Náboženskou obcí Církve československé 
husitské v Ostravě-Radvanicích, IČ 60336749, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  
 
9) rozhodla o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice Náboženské obci Církve československé husitské v Ostravě -
Radvanicích, IČ 60336749, se sídlem Menšíkova 324/9, 716 00 Ostrava-Radvanice  
a schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,  
 
10) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
sníží výdaje  
na § 6409, pol. 5901     o  15 tis. Kč  
zvýší běžné výdaje 
na § 3330, pol. 5223    o  15 tis. Kč, 
 
11) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru  
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019 
dle bodu 9) předloženého materiálu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. listopadu 2019, 
 
12) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smlouvy dle bodu 9) tohoto 
usnesení a realizovat rozpočtové opatření dle bodu 10) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 30. listopadu 2019. 

424/24/19 1) projednala žádost ze dne 21. října 2019 společnosti LIBERTY OSTRAVA a. s., se sídlem 
Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 1696/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
o celkové výměře 1213 m2 a parc. č. 1686, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 
výměře 979 m2, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, z důvodu 
povoleného kácení dřevin a náhradní výsadby,  
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 20. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky, 
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. prosince 2019. 

425/24/19 1) projednala žádost ze dne 11. října 2019 podanou společností HydroIdea s. r. o., se sídlem 
Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, o souhlas s kácením dřevin na pozemku parc. č. 2189,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin na pozemku parc. č. 2189, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy  
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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: 20. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu s kácením dřevin,  
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. prosince 2019. 

426/24/19 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 
organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím daru na základě návrhu darovací smlouvy  
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) souhlasí s přijetím daru na základě návrhu darovací smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 27. listopadu 2019. 

427/24/19 1) bere na vědomí Zápis z 6. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 21. října 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu. 

428/24/19 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0658/2019/MBaI, ke smlouvě  
č. S 0434/2019/MBaI, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice  
a Bartovice a společností ProFaktum, s. r. o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín,  
IČ: 28568087, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1, vedený pod č. S 0658/2019/MBaI ke smlouvě  
č. S 0434/2019/MBaI, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice  
a Bartovice a společností ProFaktum, s. r. o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín,  
IČ: 28568087, 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: Jana Cielecká   T: 22. listopadu 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod  
č. S 0658/2019/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0434/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 22. listopadu 2019. 

429/24/19 1) projednala sdělení ředitelek Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, 
příspěvková organizace, Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace a Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace  
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2)  
a) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2019 pro ředitelku Mateřské 
školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, za vykonání 
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
 
b) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2019 pro ředitelku Základní 
školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, za vykonání 
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, 
 
c) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2019 pro ředitelku Mateřské 
školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, za vykonání 
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 tohoto materiálu. 
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430/24/19 1) projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2020 dle přílohy č. 1 – 6 
předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023  
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského obvodu  
na rok 2020 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021 – 2023 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu na rok 
2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023 k projednání zastupitelstvu 
městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 12. prosince 2019. 

431/24/19 1) pověřuje s účinností od 1. prosince 2019 Pavlínu Vildovou, DiS. vedením odboru 
sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, na dobu  
do ukončení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího odboru sociálních 
věcí a školství a jmenování nového vedoucího odboru do funkce, 
 
2) ukládá starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice zajistit úkony spojené  
s pověřením dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. listopadu 2019. 

432/24/19 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 
organizace, o souhlas zřizovatele s úpravou rozpočtu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu, 
 
2) schvaluje úpravu rozpočtu, tj. přesun mezi nákladovými položkami v hlavní činnosti  
ve výši 100 tis. Kč a zároveň zvýšení výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku ve výši  
100 tis. Kč dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci usnesení rady městského 
obvodu dle bodu č. 1) a 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 25. listopadu 2019. 

433/24/19 1) projednala návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu láhve na stlačené plyny  
č. S 0663/2019/MBaI podanou společností Linde Gas a. s., sídlem U Technoplynu 1324,  
198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu láhve na stlačené plyny  
č. S 0663/2019/MBaI, 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: 15. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dlouhodobém pronájmu 
láhve na stlačené plyny č. S 0663/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. prosince 2019. 

434/24/19 1) projednala žádost JUDr. Vlasty Hoderové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 
souhlasu s vydáním majetku po zemřelé Šárce Blahové, statutárnímu městu Ostrava, 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé Šárce Blahové notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou             
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Vlastu 
Hoderovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 30. listopadu 2019. 

435/24/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2019, kterým se  
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zvyšují investiční přijaté transfery  
na pol. 4216, ÚZ 107xxxxxx     o      557 tis. Kč 
 
zvyšují neinvestiční přijaté transfery  
na pol. 4116, ÚZ 13101      o      330 tis. Kč 
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517   o      408 tis. Kč 
 
zvýšení nedaňových příjmů 
na § 3111, pol. 2122      o        47 tis. Kč 
na § 3632, pol. 2111      o      100 tis. Kč 
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 3612, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700014000000 o   1 700 tis. Kč 
na § 3613, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700011000000 o   1 200 tis. Kč  
na § 3613, pol. 6121, org. 1700022000000   o      382 tis. Kč   
na § 2212, pol. 6121, org. 1700021000000   o   1 050 tis. Kč 
na § 2212, pol. 6121, org. 1700046000000   o      200 tis. Kč 
na § 2212, pol. 6121, org. 1700023000000   o      180 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121, org. 1700032000000   o      150 tis. Kč  
na § 2219, pol. 6121, org. 1700047000000   o      145 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121, org. 1700064000000   o      150 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121, org. 1700066000000   o        44 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121, org. 1700067000000   o        37 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000   o        50 tis. Kč 
na § 2221, pol. 6121, org. 1700027000000   o        90 tis. Kč 
na § 2221, pol. 6121, org. 1700050000000   o        50 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6121, org. 1700033000000   o   1 916 tis. Kč  
 
snižují běžné výdaje 
na § 4399, pol. 5169      o      200 tis. Kč 
na § 2221, pol. 5171      o      140 tis. Kč 
na § 3639, pol. 51xx      o      670 tis. Kč  
na § 2333, pol. 5169      o      679 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5169      o   2 448 tis. Kč 
na § 2219, pol. 5171      o      750 tis. Kč  
na § 3632, pol. 5171      o        20 tis. Kč      
 
sníží financování 
na pol. 8115       o 11 667 tis. Kč 
 
snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617   o      542 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje  
na § 3745, pol. 5xxx      o      400 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 13101     o      330 tis. Kč 
na § 3745, pol. 51xx, ÚZ 1030     o      408 tis. Kč 
na § 3111, pol. 5331, org. 3     o        47 tis. Kč 
na § 3113, pol. 5331      o      100 tis. Kč 
na § 3612, pol. 51xx      o          9 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6122, org. xxxxxxxxxxxx   o        48 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130      o          6 tis. Kč 
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na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000   o        20 tis. Kč 
na § 3639, pol. 612x, org. 1700041000000   o      116 tis. Kč  
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 29. listopadu 2019. 

436/24/19 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0666/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0292/2019/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava ulice Durčákova“ dle příloh 
č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0666/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0292/2019/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava ulice Durčákova“  
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 0666/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0292/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová    T: 29. listopadu 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  
č. 2 (S 0666/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 29. listopadu 2019. 

437/24/19 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 4 (S 0667/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0313/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní 
přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle příloh č. 1, 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 (S 0667/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0313/2018/SŘDaŽP  na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní 
přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 4 (S 0667/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová    T: 28. listopadu 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  
č. 4 (S 0667/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 28. listopadu 2019. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

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

 


