Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 36. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 20. května
2020
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1) schvaluje program 36. schůze rady městského obvodu konané dne 20. května 2020
609/36/20
formou on-line telekonference.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,
610/36/20
že usnesení ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají
ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

611/36/20

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností xxxxx, sídlem
xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0199/2020/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1899, o výměře 6.362 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„Ostrava – Bartovice 1880/2, příp. NNk“ a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného –
ČEZ Distribuce a. s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. června 2020,

612/36/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. S 0199/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. června 2020.
1) projednala žádost ze dne 20. 1. 2020 společnosti M&M reality holding a. s., Krakovská
583/9, 110 00 Praha-Nové Město, IČ 27487768, o koupi části pozemku parc. č. 414/1,
o výměře 246 m², orná půda, k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1962,
dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje části
pozemku parc. č. 414/1, o výměře 246 m², orná půda, k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje pozemku orgánům
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města Ostravy, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu rady města,

613/36/20

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje pozemku
zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Energetické úspory bytových domů
v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích“, formou otevřeného podlimitního řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
na zhotovitele předmětné stavby a zveřejnění oznámení na profilu zadavatele v rozsahu
a za podmínek, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) jmenuje komisi pro otevírání a posouzení nabídek v elektronické formě ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic
4. Radim Pala, DiS, jednatel společnosti AZ zakázka, a. s.
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
4. Mgr. Jana Palová, senior konzultant AZ zakázka, s. r. o.
3) jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic
4. Martina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic
5. Radim Pala, DiS, jednatel společnosti AZ zakázka, a. s.
host
Ing. Jakub Guňka, Projekce Guňka, s. r. o.
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
4. Ing. Hana Hanáčková, odbor financí a rozpočtu
5. Mgr. Jana Palová, senior konzultant AZ zakázka, s. r. o.

614/36/20

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového
a investic zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou
veřejnou zakázku, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.
1) bere na vědomí zápis č. 22/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0176/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
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3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0045/2019/MBaI uzavřené dne 1. února 2019, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0191/2020/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 0212/2016/MBaI uzavřené dne 27. května 2016, dle přílohy č. 4 a) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0192/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu č. 5, na ulici Těšínská 587/316, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 5 a)
předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0193/2020/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 30. června 2020, dle přílohy č. 5 b) předloženého
materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením
a investic zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. května 2020,

615/36/20

odboru

majetkového,

bytového

10) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. května 2020.
1) projednala žádost ze dne 27. dubna 2020 podanou společností ČEZ Distribuce
a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností
xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice
2004/31, NNk“, pro pozemek parc. č. 2004/31, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice
2004/31, NNk“, pro pozemek parc. č. 2004/31, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 29. dubna 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného domu s terasou
včetně inženýrských sítí, oplocení, vsakovací jímky, žumpy, zpevněných ploch“, pro
pozemek parc. č. 2940/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a)
předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného
domu s terasou včetně inženýrských sítí, oplocení, vsakovací jímky, žumpy, zpevněných
ploch“, pro pozemek parc. č. 2940/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru
a investic zajistit realizaci, dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. června 2020,
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6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. června 2020.
1) projednala email ze dne 26. února 2020, zaslaný Statutárním městem Ostrava,
v souvislosti se svěřením pozemků parc. č. 2072/1 a parc. č. 2073/1,
vše v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0201/2020/MBaI s paní xxxxx,
sídlem 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: 10. června 2020,

617/36/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu Dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0201/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. června 2020.
1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok
2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, sestavený komisí pro zpracování návrhu
na poskytnutí účelových dotací dne 12. května 2020, vzor smlouvy o poskytnutí účelové
dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, vzor odpovědi žadatelům, kterým nebyla
poskytnuta dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelových dotací
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2020 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu a schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, vzor odpovědi žadatelům, kterým nebyla
poskytnuta dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zmocnit starostu městského obvodu
podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2020,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2020,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se
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sníží výdaje
na § 6409, pol. 5901

o 1 073 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3419, pol. 5222
na § 3419, pol. 5494
na § 3421, pol. 5222
na § 3330, pol. 5223
na § 3429, pol. 5222
na § 3429, pol. 5221
na § 3319, pol. 5222
na § 3319, pol. 5494
na § 5519, pol. 5222
na § 3525, pol. 5221
na § 4351, pol. 5222
na § 4349, pol. 5222

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

145 tis. Kč
30 tis. Kč
25 tis. Kč
5 tis. Kč
85 tis. Kč
20 tis. Kč
77 tis. Kč
15 tis. Kč
16 tis. Kč
8 tis. Kč
13 tis. Kč
3 tis. Kč
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na § 3314, pol. 5339

o

25 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 3330, pol. 6323
na § 3429, pol. 6322
na § 3421, pol. 6379

o
o
o

70 tis. Kč
478 tis. Kč
58 tis. Kč,

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na poskytnutí účelových dotací
včetně rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů
č. 2 až č. 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva,

618/36/20

6) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
sníží výdaje
na § 6409, pol. 5901

o

95 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3111, pol. 5331, org. X
na § 3113, pol. 5331

o
o

60 tis. Kč
35 tis. Kč,

7) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. května 2020.
1) projednala nabídku k odkupu ½ garáže (jedná se o patrovou garáž) na pozemku parc.
č. 3277/16, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního
práva a prodej ½ garáže na pozemku parc. č. 3277/16, 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,

619/36/20

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.
1) projednala žádost ze dne 4. března 2020, podanou společností INVOLVEX TRADE
s. r. o., se sídlem Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh, o pronájem pozemku parc.
č. 2027/137, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0195/2020/MBaI se společností
INVOLVEX TRADE s. r. o., se sídlem Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 4. března 2020, podanou společností INVOLVEX TRADE
s. r. o., se sídlem Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh, o pronájem pozemku parc.
č. 2027/138, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
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4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0196/2020/MBaI se společností
INVOLVEX TRADE s. r. o., se sídlem Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 4. března 2020, podanou společností INVOLVEX TRADE
s. r. o., se sídlem Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh, o pronájem pozemku parc.
č. 2027/142, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 28 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0197/2020/MBaI se společností
INVOLVEX TRADE s. r. o., se sídlem Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 9. března 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/41, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře
25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0194/2020/MBaI s panem xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového,
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. června 2020,

620/36/20

bytového

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv
č. S 0195/2020/MBaI, S 0196/2020/MBaI, S 0197/2020/MBaI a S 0194/2020/MBaI
dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. června 2020.
1) projednala návrh řádů veřejného pohřebiště hřbitova městského obvodu v Ostravě –
Radvanicích, umístěný na pozemcích parc č. 30, 31, 32, 33 a 7, vše v k. ú. Radvanice
a veřejného pohřebiště městského obvodu v Ostravě - Bartovicích, umístěný na pozemku
parc. č. 1288, v k. ú. Bartovice, vytvořených na základě výzvy Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje ze dne 11. ledna 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) s účinností od 1. června 2020 schvaluje řády veřejného pohřebiště hřbitova městského
obvodu v Ostravě – Radvanicích a veřejného pohřebiště městského obvodu v Ostravě –
Bartovicích, dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu,

621/36/20

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit zveřejnění řádů na veřejných pohřebištích v místech obvyklých, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. května 2020.
1)
projednala
návrhy
darovacích
smluv
č.
S
0203/2020/SŘDaŽP
a č. S 0204/2020/SŘDaŽP dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0203/2020/SŘDaŽP na finanční dar ve výši
113.080,-- Kč bez DPH určený k celoročnímu čištění místních komunikací a parkovišť
s dárcem:
Liberty Ostrava a.s.
Sídlo: Vratimovská 689/117, PSČ 719 00 Ostrava-Kunčice
IČ: 45193258
DIČ: CZ45193258
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0204/2020/SŘDaŽP na finanční dar ve výši
500.000,-- Kč bez DPH určený k estetizaci městského obvodu s dárcem:
Liberty Ostrava a.s.
Sídlo: Vratimovská 689/117, PSČ 719 00 Ostrava-Kunčice
IČ: 45193258
DIČ: CZ45193258
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. května 2020,

622/36/20

5) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu darovacích
smluv č. S 0203/2020/SŘDaŽP a č. S 0204/2020/SŘDaŽP dle bodů 2) a 3) tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. května 2020.
1) projednala žádost ze dne 1. dubna 2020 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci
společností xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1959/3,
NN“, a to na částech pozemků parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.
č. 1959/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0205/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1959/3,
NN“, a to na částech pozemků parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.
č. 1959/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 3. února 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Středotlaké plynové přípojky pro
RD č. p. 709 v Šenově na ulici Bartovické“, a to na části pozemku parc. č. 927, ostatní
plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0206/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Středotlaké plynové přípojky pro
RD č. p. 709 v Šenově na ulici Bartovické“, a to na části pozemku parc. č. 927, ostatní
plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm,
dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 30. března 2020 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupené xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Středotlaké plynové přípojky pro
RD č. p. 1487 v Šenově na ulici Bartovická“, a to na části pozemku parc. č. 927, ostatní
plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle
příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0207/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Středotlaké plynové přípojky pro
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RD č. p. 1487 v Šenově na ulici Bartovická“, a to na části pozemku parc. č. 927, ostatní
plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm,
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: 10. června 2020,

623/36/20

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0205/2020/MBaI, S 0206/2020/MBaI, a S 0207/2020/MBaI o zřízení služebností
a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. června 2020.
1) projednala oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zahájení
zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, týkající se záměru „Technologie recyklace
prachových materiálů“ oznamovatele ECOCOAL, s.r.o., IČ 61946770, se sídlem
Mrštíkova 885/4, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se zasláním vyjádření městského obvodu Radvanice a Bartovice Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje k zahájenému zjišťovacímu řízení dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr „Technologie recyklace prachových
materiálů“ ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. května 2020,

624/36/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření
k zahájenému zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
pro záměr „Technologie recyklace prachových materiálů“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. května 2020.
1) projednala žádost ze dne 12. března 2020, podanou panem xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem části pozemku parc. č. 1026/2, ostatní komunikace, o celkové výměře
88 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0198/2020/MBaI s panem 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: 15. června 2020,

625/36/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0198/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. června 2020.
1) projednala
a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice
za rok 2019 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu,
b) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 za rok 2019 pro statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 přeloženého materiálu,
c) zápisy z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 za organizace:
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- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
d) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 za rok 2019 pro
- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Bartovice, Za ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 15 až 17 předloženého materiálu,
2) schvaluje
a) účetní závěrku příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, sestavenou ke dni
31. 12. 2019 za rok 2019, a to
- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 15 až 17 předloženého materiálu,
b) výsledek hospodaření a příděly do fondů příspěvkových organizací, a to takto:
MŠ Radvanice
MŠ Bartovice
ZŠ Vrchlického

Výsledek hospodaření
196 780,88 Kč
27 579,04 Kč
5 800,70 Kč

Rezervní fond
162 394,88 Kč
27 579,04 Kč
3 800,70 Kč

Fond odměn
34 386,00 Kč
0,00 Kč
2 000,00 Kč

3) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení
účetních závěrek,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 24. července 2020,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit
- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2019
(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením
bez výhrad,
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019,
- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2019,
- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2019
dle příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu,
b) schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 za rok 2019 pro statutární město
Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 předloženého
materiálu,
c) pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o schválení účetních
závěrek,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 24. července 2020,

626/36/20
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5) ukládá starostovi městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu za rok
2019 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice za rok 2019 k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na udělení plné moci č. 7/2020 zmocněnci, kterým je Martina
Neuwirthová, DiS., zaměstnankyně Statutárního města Ostravy zařazená do Úřadu
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

36. schůze ze dne 20. května 2020

2) souhlasí s udělením plné moci č. 7/2020 zmocněnci, kterým je Martina Neuwirthová,
DiS., zaměstnankyně Statutárního města Ostravy zařazená do Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, k podepisování dohod o vyklizení s nájemci bytů v rámci projektu
„Sociální bydlení ve městě Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 22. května 2020,

627/36/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu plné moci, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 22. května 2020.
1) projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
č. S 0213/2020/OaVV se společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53
Praha 4, IČ 27232433, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
č. S 0213/2020/OaVV se společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53
Praha 4, IČ 27232433, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh udělení plné moci společnosti ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová
1/425, Praha 4, IČ 27232433 ke všem úkonům k zajištění dodávek elektřiny, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
4) rozhodla souhlasit s udělením plné moci společnosti ČEZ Prodej, a.s., se sídlem
Duhová 1/425, Praha 4, IČ 27232433 ke všem úkonům k zajištění dodávek elektřiny,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolů, dle bodů
č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 29. května 2020,

628/36/20

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny č. S 0213/2020/OaVV a plné moci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. května 2020.
1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k výkupu a následnému
svěření části pozemku v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 116/1, zahrada, dle geometrického plánu č. 2383-146/2020, dle příloh
č. 1, 4 a 5 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s výkupem a následným svěřením části pozemku v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 116/1, zahrada, dle geometrického plánu č. 2383-146/2020, dle příloh
č. 2 a 5 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. května 2020,
4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 22. května 2020.
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1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020, kterým se
zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517
o 148 tis. Kč
zvyšují nedaňové příjmy
na § 2212, pol. 2321
na § 3745, pol. 2321
na § 3639, pol. 2119

o 113 tis. Kč
o 500 tis. Kč
o 8 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 5213, pol. 5xxx

o 6 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 2212, pol. 6121, org. 1700021000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000

o 244 tis. Kč
o 196 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7402
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402
na § 2212, pol. 5xxx
na § 3745, pol. 5xxx
na § 2219, pol. 5xxx

o 76 tis. Kč
o 72 tis. Kč
o 113 tis. Kč
o 500 tis. Kč
o 196 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6130
na § 2219, pol. 6121, org. 1700048000000

o 8 tis. Kč
o 244 tis. Kč

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 517
o 6 tis. Kč

630/36/20

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 3. června 2020.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Chodník ul. Těšínská
v úseku ul. Bémova – aut. zastávka Bartovická“ o výběru nejvýhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0167/2020/SŘDaŽP se zhotovitelem:
SF-zemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683,
dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0167/2020/SŘDaŽP, dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 3. června 2020,
3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0167/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 3. června 2020.

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

Bc. Martina Stankušová, místostarostka

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