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Usnesení 34. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo usnesení Obsah 

585/34/20 1) schvaluje program 34. schůze rady městského obvodu konané dne 22. dubna 2020 

formou on-line telekonference. 

586/34/20 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení 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. 

587/34/20 1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0146/2020/MBaI mezi statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností AZ zakázka  

s. r. o., Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 03664627, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0146/2020/MBaI mezi statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností  

AZ zakázka s. r. o., Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 03664627,  

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: 24. dubna 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy  

č. S 0146/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 24. dubna 2020. 

588/34/20 1) projednala dodatek č. 20/2020, vedený pod č. S 0163/2020/MBaI ke smlouvě  

o výpůjčce a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem  

Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 20/2020, vedený pod č. S 0163/2020/MBaI  

ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. dubna 2000 s Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, 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. května 2020,  

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku  
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do účetní evidence,  

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 15. května 2020,  

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto 

usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 15. května 2020. 

589/34/20 1) projednala žádost ze dne 3. února 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 690/29, zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 

předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0159/2020/MBaI s panem xxxxx, 

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

 

3) projednala žádost ze dne 8. ledna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 22/16, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0162/2020/MBaI s panem xxxxx, 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,  

 

5) projednala žádost ze dne 27. ledna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 690/35, zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) 

předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0160/2020/MBaI s panem xxxxx, 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,  

 

7) projednala žádost ze dne 27. ledna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/13, zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) 

předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0161/2020/MBaI s panem xxxxx, 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) 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. května 2020,  

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0159/2020/MBaI, S 0162/2020/MBaI, S 0160/2020/MBaI a S 0161/2020/MBaI 

dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. května 2020. 

590/34/20 1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/8,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 1předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/8, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

panu xxxxx,  
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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.  

591/34/20 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 

Děčín IV. - Podmokly, zastoupenou společností ProfiProjekt s. r. o., sídlem Colloo 

louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0164/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 3205, o výměře 3.503 

m2, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 320/1, o výměře 1.550 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Ostrava – Radvanice 320/2 Valenta, NNk“ a umožnit přístup k této stavbě  

v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 

oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 

Děčín IV - Podmokly, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,  

 

3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 

Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností xxxxx, Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 

dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0165/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2067, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Vratimov 12/31 Město Vratimov, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti 

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 Děčín IV - 

Podmokly, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,  

 

5) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0166/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 3227/1, o výměře 

1.011 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3228/1, o výměře 501 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 

umístění stavby vodovodní přípojky a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti  

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – pana 

xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 c) 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: 15. května 2020,  
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8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. S 0164/2020/MBaI, S 0165/2020/MBaI  

a S 0166/2020/MBaI, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. května 2020. 

592/34/20 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu 

Radvanice a Bartovice pod názvem „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – aut. 

zastávka Bartovická“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům  

v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu 

Radvanice a Bartovice pod názvem „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – aut. 

zastávka Bartovická“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu  

a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,  

 

3) jmenuje:  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení  

 

členové  

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  

náhradníci členů  

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka  

2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic  

3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  

 

hodnotící komisi ve složení:  

členové  

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  

náhradníci členů  

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka  

2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic  

3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise  

s návrhem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 3. června 2020.  

593/34/20 1) projednala návrh souhlasu zřizovatele se zapojením Mateřské školy Ostrava – 

Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, do projektu kraje financovaného  

z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera  

s finančním příspěvkem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí se zapojením Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, 

příspěvkové organizace, do projektu kraje financovaného z operačního programu 
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potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu  

č. 1 a 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 11. května 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasu zřizovatele se zapojením 

Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace,  

do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální 

pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 11. května 2020. 

594/34/20 1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, o převedení finančních prostředků do fondu investic,  

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

2) schvaluje změnu rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to Základní školy 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, se sídlem Vrchlického 5, 

Ostrava-Radvanice, IČ 709 877 34, a to změnou charakteru účelového transferu  

ve výši 77 tis. Kč dle důvodové zprávy,  

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení 

rady městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 15. května 2020. 

595/34/20 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 

ze sítí NN č. S 0171/2020/SŘDaŽP se společností:  

ČEZ Prodej, a.s.  

Sídlo: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4  

IČ: 27232433  

DIČ: CZ27232433  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 

NN č. S 0171/2020/SŘDaŽP se společností ČEZ Prodej, a.s., IČ 27232433,  

se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy č. S 0171/2020/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 20. května 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0171/2020/SŘDaŽP 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 20. května 2020.  

596/34/20 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020, kterým se  

 

zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy  

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 617 o 6 062 tis. Kč  

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617 o 638 tis. Kč  
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snižují běžné výdaje  

na § 3113, pol. 5331 o 77 tis. Kč  

na § 2219, pol. 5171 o 732 tis. Kč  

 

snižují kapitálové výdaje  

na § 3745, pol. 612x o 92 tis. Kč  

na § 2219, pol. 6121, org. 1700049000000 o 500 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje  

na § 3612, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxxx, org. 17000xx000000 o 6 062 tis. Kč  

na § 3612, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxxx, org. 17000xx000000 o 638 tis. Kč  

na § 3113, pol. 6351 o 77 tis. Kč  

na § 2219, pol. 6121, org. 1700070000000 o 1 324 tis. Kč  

 

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

č. 1 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. dubna 2020. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA     Bc. Martina Stankušová 

starosta       místostarostka 

 

 

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

 

 


