
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení 62. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 1. září 2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1094/62/21 1) schvaluje program 62. schůze rady městského obvodu konané dne 1. září 2021. 

1095/62/21 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. 

1096/62/21 1) projednala návrh smlouvy č. S 0313/2021/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN, na ulici Dalimilova, parc. č. 1608/1, k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0313/2021/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN, na ulici Dalimilova, parc. č. 1608/1, 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: 20. září 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 20. září 2021. 

1097/62/21 1) projednala nájemní smlouvu s paní xxxxx, sídlem xxxxx, o pronájem Kuchyně  

o velikosti cca 50 m2, v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0310/2021/MBaI s paní 

xxxxx, sídlem xxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

3) projednala nájemní smlouvu se Vzdělávacím střediskem RACIO, xxxxx, xxxxx,  

o pronájem 2 místností v Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích, velikosti cca 60 m2,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0311/2021/MBaI se 

Vzdělávacím střediskem RACIO, xxxxx, xxxxx, xxxxx, dle přílohy č. 2 a) 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: 20. září 2021, 

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2 a 4 tohoto 

usnesení,  
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 20. září 2021. 

1098/62/21 1) projednala záměr pronájmu části pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště  

a rekreační plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, 

sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1 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: 20. září 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. září 2021. 

1099/62/21 1) projednala žádost ze dne 2. srpna 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 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. 2805, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, 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 0314/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 23. července 2021 podanou manžely xxxxxi, oba bytem xxxxx, 

zastoupeni xxxxx, sídlem 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. 646, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu 

služebnosti cca 2 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0315/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 646, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu 

služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 26. července 2021 podanou paní xxxxx  

a panem xxxxx, oba bytem xxxxx, zastoupeni xxxxx, sídlem 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. 320/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 60 bm, dle příloh č. 

3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0316/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 320/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

v rozsahu služebnosti cca 60 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: 20. září 2021, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

3/11   

62. schůze ze dne 1. září 2021 

 

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4 a 6 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. září 2021. 

1100/62/21 1) projednala žádost ze dne 12. srpna 2021 podanou Statutárním městem Ostrava, sídlem 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeno společností ELTODO, a. s., sídlem 

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Rekonstrukce VO Šmídova v k. ú. Radvanice, obec Ostrava“, pro pozemek parc.  

č. 3262/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce VO oblast 

Šmídova v k. ú. Radvanice, obec Ostrava“, pro pozemek parc. č. 3262/1, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 2. srpna 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Přípojky vody“, pro pozemek parc. č. 2805, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Přípojka vody“, pro 

pozemek parc. č. 2805, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého 

materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 15. června 2021 podanou společností Green Gas DPB a. s., 

sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Trasa podzemního plynovodu v k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 3155/1, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o neudělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Trasa podzemního 

plynovodu v k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 3155/1, 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: 20. září 2021, 

 

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4 a 6 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. září 2021. 

1101/62/21 1) projednala žádost ze dne 31. března 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemků parc. č. 690/17, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2  

a parc. č. 690/50, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m², vše v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemních smluv č. S 0327/2021/MBaI a S 0328/2021/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: 30. září 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0327/2021/MBaI a S 0328/2021/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. září 2021. 
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1102/62/21 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0123/2020/MBaI uzavřené dne 20. dubna 2020, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0321/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0250/2020/MBaI uzavřené dne 8. července 2020, dle přílohy 2 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0322/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0306/2020/MBaI uzavřené dne 5. srpna 2020, dle přílohy 3 a) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0323/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 418/2019/MBaI uzavřené dne 2. září 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0324/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 424/2019/MBaI ze dne 14. srpna 2019, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0325/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 479/2019/MBaI ze dne 25. září 2019, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,  

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0326/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 

 

13) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 30. září 2021, 

 

14) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. září 2021. 

1103/62/21 1) projednala rozhodnutí Rady Města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0271/2021/MBaI o sdružených službách dodávky 

zemního plynu, se společností ALPIQ ENERGY SE, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové 

město, 110 00 Praha 1, IČ: 284 77 090, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

informovat žadatele o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 

2) tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 30. září 2021, 
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4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 

zemního plynu, dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč MBA   T: 30. září 2021. 

1104/62/21 1) bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 14. června 2021 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 10 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva 

1105/62/21 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se mění  

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu,         

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu 

města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                       T: 24. září 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města 

Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Martina Stankušová                                    T: 24. září 2021. 

1106/62/21 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 9/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápis  

o provedené kontrole kontrolního výboru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání 

kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole Zastupitelstvu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1107/62/21 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění 

usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.: 

262/19/18 ze dne 8. března 2018, 

92/7/19 ze dne 12. prosince 2019,  

166/12/21 ze dne 17. června 2021 

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 tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: dle termínu zastupitelstva, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 
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městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 

obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva. 

1108/62/21 1) projednala žádost paní xxxxx dle přílohy č. 1 a návrh smlouvy  

na poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000 Kč paní xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000 Kč  

s paní xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,  

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                      T: 17. září 2021, 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková                        T: 17. září 2021. 

1109/62/21 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2021, o stanovení koeficientů pro 

výpočet daně z nemovitých věcí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně  

z nemovitých věcí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a schvaluje stanovisko rady 

městského obvodu k návrhu obecně závazné vyhlášky č. xx/2021, o stanovení koeficientů 

pro výpočet daně z nemovitých věcí, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu stanoviska rady městského obvodu  

k návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 8. září 2021, 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu odeslat na Magistrát města 

Ostravy stanovisko rady městského obvodu k návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 8. září 2021. 

1110/62/21 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – červen 2021 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 2021 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 2021 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: dle termínu zastupitelstva. 

1111/62/21 1) schvaluje termín a místo konání 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dne 16. září 2021 v 16:00 hodin v sále Společenského domu  

v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459, a stanoví návrh programu zasedání: 

 

- 16:00 hodin – zahájení 
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- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 13. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Při výkonu činností orgánů veřejné moci uvnitř budov je nařízeno všem osobám používat  

k ochraně dýchacích cest prostředky, které brání šíření onemocnění Covid-19 v souladu  

s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Poř. 

č. 

Název materiálu Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu 
Bc. Aleš Boháč, MBA 

2 Zápis z jednání kontrolního výboru a zápis  

o provedené kontrole 
Bc. Martina Stankušová 

3 Zápis z jednání finančního výboru Bc. Aleš Boháč, MBA 

4 Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského 

obvodu za leden – červen 2021  

Bc. Aleš Boháč, MBA 

5 Návrh bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2022/2  

v k. ú. Radvanice – ÚZSVM 

Bc. Martina Stankušová 

6 Návrh bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 654/7  

v k. ú. Bartovice – O. S. 

Bc. Martina Stankušová 

7 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3275/5 v k. ú. 

Radvanice – M. H. 

Bc. Martina Stankušová 

 

- Diskuze 

- Závěr. 

1112/62/21 1) bere na vědomí Zápis z 11. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 21. června 2021 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

1113/62/21 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, týkající  

se stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, týkající  

se stanovení obecního systému odpadového hospodářství přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

vyjádření městského obvodu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí,  

Z: Ing. Věra Raisová                            T: 15. září 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                          T: 15. září 2021. 

1114/62/21 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0317/2021/SŘDaŽP pod názvem „SO 

102 Oprava chodníků podél komunikace ul. Pod Bažantnicí“ se zhotovitelem: Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25396544,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0317/2021/SŘDaŽP pod názvem „SO 102 
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Oprava chodníků podél komunikace ul. Pod Bažantnicí“ se zhotovitelem: Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava  - Mariánské Hory, IČ 25396544,  

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 0317/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 15. září 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  

č. S 0317/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

 Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 15. září 2021. 

1115/62/21 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. 0329/2021/SŘDaŽP „Oprava chodníku 

podél ul. Pražanova“ se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 

110 00 Praha 1 – Nové Město, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. 0329/2021/SŘDaŽP „Oprava chodníku podél ul. 

Pražanova“ se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 

Praha 1 – Nové Město, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) uděluje výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 3 vnitřního předpisu směrnice č. 2/2016 pro 

zadávání veřejných zakázek, tj. povoluje výjimku zadání zakázky bez výběru přímo 

jednomu zhotoviteli,   

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. 0329/2021/SŘDaŽP „Oprava 

chodníku podél ul. Pražanova“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová         T: 15. září 2021. 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. 0329/2021/SŘDaŽP 

„Oprava chodníku podél ul. Pražanova“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. září 2021. 

1116/62/21 1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice na rok 2021 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, návrh na neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021 žadateli dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

návrh odpovědi žadateli, jehož žádosti nebylo vyhověno dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o poskytnutí neinvestičních účelových dotací žadatelům dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace žadateli dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, 

 

5) schvaluje návrh odpovědi žadateli, jehož žádosti nebylo vyhověno dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu,  

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
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neinvestiční účelové dotace se žadateli dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. září 2021, 

 

7) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smluv dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení a informovat žadatele, jehož žádosti nebylo vyhověno dle bodu č. 4 usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. září 2021. 

1117/62/21 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 „Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul. 

Trnkovecká“ 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 „Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul. 

Trnkovecká“ 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 Kolářová, 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. Pavla Baňková, 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 Kolářová, 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. Pavla Baňková, 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: 29. září 2021. 

1118/62/21 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP pod názvem 

„Opravy místních komunikací“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 

Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP pod názvem „Opravy 

místních komunikací“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 

Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725,  

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 0338/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 15. září 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  

č. S 0338/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 15. září 2021. 

1119/62/21 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se  

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2229, ÚZ 120x13014     o       84 tis. Kč   

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111       o       75 tis. Kč 

 

zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617    o   4 773 tis. Kč 

 

zvyšují přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ xxxxxxxxx      o      200 tis. Kč 

 

zvyšuje financování 

na pol. 8115        o      115 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5xxx       o      190 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5xxx       o      734 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx       o        90 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6901       o      204 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6121, org. 1700073000000    o   1 820 tis. Kč 

na § 2221, pol. 6121, org. 1700050000000    o      250 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6399, pol. 5xxx       o       22 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx       o     200 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5xxx       o     440 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx     o     200 tis. Kč   

na § 3639, pol. 5492       o       20 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5222       o       33 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5494       o       20 tis. Kč 

na § 3749, pol. 5213       o       42 tis. Kč 

na § 3722, pol. 5xxx       o       90 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130       o        16 tis. Kč 
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na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 1700079000000   o   2 813 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700079000000    o   1 300 tis. Kč    

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 1700090000000   o   1 960 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700090000000    o      840 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700066000000    o      255 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 170009x000000    o      200 tis. Kč 

 

zvyšují se výdaje na vypořádání z minulých let 

na § 6402, pol. 5366, ÚZ 120x13014     o       84 tis. Kč 

    

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 10. září 2021. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


