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 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 8. prosince 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1239/69/21 1) schvaluje program 69. schůze rady městského obvodu konané dne 8. prosince 2021. 

1240/69/21 1) projednala sdělení ředitelce Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, úkoly dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou, 

Z: Mgr. Hana Ostřanská   T: 31. března 2022, 

 

3) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu sdělení ředitelce Základní školy 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. prosince 2021. 

1241/69/21 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. 

1242/69/21 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 

městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 

obvodu, 

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

1243/69/21 1) schvaluje termín a místo konání 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dne 16. prosince 2021 v 16:00 hodin v sále Společenského domu  
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v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459, a stanoví návrh programu zasedání: 

 

- 16:00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu ze 13. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu ze 14. 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 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 654/7 v k. ú. 

Bartovice 

Bc. Martina Stankušová 

5 Prodej části pozemku parc. č. 1028/1 v k. ú. Radvanice Bc. Martina Stankušová 

6 Záruka za završení nápravy odsouzeného Bc. Martina Stankušová 

7 Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022 

a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

8 Statut sociálního fondu Bc. Aleš Boháč, MBA 

 

- Diskuze 

- Závěr. 

1244/69/21 1) projednala návrh Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice a členů Zastupitelstva 

městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit s účinností od 1. ledna 2022 Statut 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice a členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň zrušit s účinností k 31. 

prosinci 2021 Statut sociálního fondu schválený dne 14. prosince 2017 usnesením  

č. 249/18/17, 

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout v souladu s ust. § 80 odst. 1) 

písm a), a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o poskytnutí příspěvku na úhradu 

zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členovi zastupitelstva 

městského obvodu pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství s účinností od 1. ledna 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout v souladu s ust. § 80 odst. 1) 

písm, b) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o poskytnutí příspěvku na úhradu 

zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi a místostarostovi městského obvodu  

v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech s účinností od 1. 

ledna 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

3/15   

69. schůze ze dne 8. prosince 2021 

5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout v souladu s ust. § 80 odst. 1) 

písm, d) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o poskytnutí příspěvku na stravování 

uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu s účinností od 1. ledna 2022, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

6) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh Statutu sociálního fondu  

a doporučení dle bodů 2) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu  

k projednání, 

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

1245/69/21 1) projednala žádost ze dne 20. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/91, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/91, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 13. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/34, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 

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

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/34, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 20. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemků parc. č. 2027/150, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2 a parc. č. 

2027/162, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec 

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

 

6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/150, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 22 m2 a parc. č. 2027/162, zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 21 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) 

předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 20. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/25, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) 

předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 20. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemků parc. č. 2027/144, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 a parc. č. 

2027/145, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/144, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 a parc. č. 2027/145, zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 21 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 b) 

předloženého materiálu, 
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11) projednala žádost ze dne 7. června 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/146, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 b) 

předloženého materiálu, 

 

13) projednala žádost ze dne 7. června 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/36, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/36, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 b) 

předloženého materiálu, 

 

15) projednala žádost ze dne 7. června 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/35, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 a) předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/35, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 b) 

předloženého materiálu, 

 

17) projednala žádost ze dne 7. června 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/37, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 9 a) předloženého materiálu, 

 

18) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/37, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 9 b) 

předloženého materiálu, 

 

19) projednala žádost ze dne 19. května 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/44, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 10 a) předloženého materiálu, 

 

20) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/44, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 10 b) 

předloženého materiálu, 

 

21) projednala žádost ze dne 2. června 2021, podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 3120/27, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 11 a) předloženého materiálu, 

 

22) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/27, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 11 b) 

předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2021, 

 

24) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,  
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dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. prosince 2021. 

1246/69/21 1) projednala žádost ze dne 2. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 3120/19, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0511/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 3120/19, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 27. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 22/13, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 28 m2,  

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

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0512/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 22/13, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

28 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 25. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/29, 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 0514/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 690/29, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. prosince 2021, 

 

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0511/2021/MBaI, S 0512/2021/MBaI a S 0514/2021/MBaI dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto 

usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. prosince 2021. 

1247/69/21 1) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2021 podanou společností STASPO, spol. s. r. o., 

sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky,  

a to na částech pozemků parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 

2141/3, ostatní plocha, zeleň a parc. č. 3214/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 

b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0515/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemků parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2141/3, ostatní plocha, 

zeleň a parc. č. 3214/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 9. listopadu 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

PROFIPROJEKT, s. r. o., sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 

stavbu „Ostrava – Bartovice 1738/6, NN“, a to na části pozemku parc. č. 1735, ostatní 
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plocha, ostatní komunikace, 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 0516/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1738/6, NN“, 

a to na části pozemku parc. č. 1735, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 2 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: 31. prosince 2021, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. prosince 2021. 

1248/69/21 1) projednala žádost ze dne 26. listopadu 2021 podanou společností STASPO, spol. s. r. o., 

sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice, o souhlas s umístěním oplocení na 

pozemcích parc. č. 2140/1 a parc. č. 3275/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním oplocení na pozemcích parc. č. 2140/1 a parc. č. 

3275/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 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: 31. prosince 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. prosince 2021. 

1249/69/21 1) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2021 podanou společností STASPO, spol. s. r. o., 

sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Vodovodní přípojky“, pro pozemky parc. č. 2141/2, parc. č. 2141/3 a parc. č. 

3214/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojky“, 

pro pozemky parc. č. 2141/2, parc. č. 2141/3 a parc. č. 3214/1, v k. ú. Radvanice, obec 

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

 

3) projednala žádost ze dne 18. listopadu 2021 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ENPRO 

Energo s. r. o., sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, o souhlas s umístěním a 

provedením stavby „Ostrava – Bartovice 607/2, NN“, pro pozemky parc. č. 612, parc. č. 

611/2 a parc. č. 1132, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 

607/2, NN“, pro pozemky parc. č. 612, parc. č. 611/2 a parc. č. 1132, vše v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
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zajistit realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2021, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. prosince 2021. 

1250/69/21 1) projednala návrh dodatku č. 1 S 0518/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0436/2019/SŘDaŽP na realizaci akce „Obnova VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická“ 

se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25819977, se sídlem Antonína 

Brože 3124/2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 S 0518/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0436/2019/SŘDaŽP na realizaci akce „Obnova VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická“ 

se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25819977, se sídlem Antonína 

Brože 3124/2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová      T: 15. ledna 2022, 

 

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

č. 1 S 0518/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0436/2019/SŘDaŽP na realizaci akce 

„Obnova VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. ledna 2022. 

1251/69/21 1) projednala návrh smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. S 0507/2021/OaVV 

se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem 

Čs. armády 786/20, 16056 Praha 6, IČ 63839997, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o veřejném provozování hudebních děl  

č. S 0507/2021/OaVV se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, 16056 Praha 6, IČ 63839997, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 12. prosince 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o veřejném provozování 

hudebních děl č. S 0507/2021/OaVV se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, 16056 Praha 6, IČ 63839997,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 9. prosince 2021. 

1252/69/21 1) projednala návrh smlouvy pod č. S 0510/2021/OaVV na záruční a pozáruční servis 

frankovacího stroje Quadient (dříve Neopost) IS 350 se společností EVROFIN Int. spol.  

s r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy pod č. S 0510/2021/OaVV na záruční a pozáruční servis 

frankovacího stroje Quadient (dříve Neopost) IS 350 se společností EVROFIN Int. spol.  

s r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci, dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková      T: 31. prosince 2021, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

8/15   

69. schůze ze dne 8. prosince 2021 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. prosince 2021. 

1253/69/21 1) projednala  

a) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 

organizace, na rok 2022 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na léta 2023-2025 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

b) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 5, příspěvková 

organizace, na rok 2022 dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu, návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na léta 2023-2025 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

c) návrh rozpočtu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace, na rok 2022 dle přílohy č. 7 a 8 předloženého materiálu, návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na léta 2023-2025 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje  

a) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, na 

rok 2022 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2023-2025 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

b) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 5, příspěvková organizace, na 

rok 2022 dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu, návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2023-2025 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

c) rozpočet Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, na 

rok 2022 dle přílohy č. 7 a 8 předloženého materiálu, návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2023-2025 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá ředitelkám příspěvkových organizací vyvěsit schválený rozpočet na rok 2022  

a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2025 na webových stránkách školy a vedoucí 

odboru sociálních věcí a školství na webových stránkách městského obvodu, 

Z:  Dana Lérová 

 Bc. Táňa Krumniklová 

 Mgr. Hana Ostřanská 

 Mgr. Ivana Bollogová    T: ihned. 

1254/69/21 1) projednala odpisové plány nemovitého a movitého majetku na rok 2022 Základní školy 

Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrava–

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

Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje odpisový plán nemovitého a movitého majetku na rok 2022 Základní školy 

Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) schvaluje odpisový plán nemovitého a movitého majetku na rok 2022 Mateřské školy 

Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

4) schvaluje odpisový plán nemovitého a movitého majetku na rok 2022 Mateřské školy 

Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 

organizací obce o usnesení rady městského obvodu dle bodů č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                    T: 31. prosince 2021. 
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1255/69/21 1) projednala informativní zprávy o přerušení provozu Mateřské školy Ostrava–Radvanice, 

Těšínská 279, příspěvkové organizace, a Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, 

příspěvkové organizace, v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022 dle přílohy  

č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí informativní zprávu o přerušení provozu Mateřské školy Ostrava–

Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, v době vánočních prázdnin školního 

roku 2021/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) bere na vědomí informativní zprávu o přerušení provozu Mateřské školy Ostrava–

Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, v době vánočních prázdnin školního 

roku 2021/2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky mateřských škol 

zřizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice o usnesení rady městského obvodu 

dle bodu č. 2 a bodu č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                              T: 20. prosince 2021. 

1256/69/21 1) projednala žádost o poskytnutí záruky za završení nápravy odsouzeného dle přílohy č. 1  

a č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neschválit převzetí záruky za završení 

nápravy odsouzeného V.P. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá místostarostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí záruky za završení 

nápravy odsouzeného dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu k projednání 

zastupitelstvu městského obvodu,  

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

 

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: dle termínu zastupitelstva. 

1257/69/21 

 

1) bere na vědomí zápis č. 7/2021 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0519/2021/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 0390/2020/MBaI uzavřené dne 20. srpna 2020, dle přílohy 3 a) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0520/2021/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 0594/2020/MBaI uzavřené dne 1. prosince 2020, dle přílohy 4 a) předloženého 

materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0532/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o ukončení nájemní smlouvy ze dne 6. 

ledna 1993, dle přílohy 5 a) předloženého materiálu,  
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8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy bytu vedené pod  

č. S 0521/2021/MBaI se xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

č. S 0608/2018/MBaI uzavřené dne 7. ledna 2019, dle přílohy 6 a) předloženého materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0522/2021/MBaI se xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0523/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0524/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

13) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0527/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0528/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

15) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0529/2021/MBaI se xxxxx a xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0530/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

17) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0531/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2021, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. prosince 2021. 

1258/69/21 

 

1) projednala žádost o prodloužení nájmu reklamních ploch od společnosti INZERTPRESS 

s. r. o., se sídlem Chudenická 30, 110 00 Praha 10, IČ: 25048694, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0513/2021/MBaI ke smlouvě  

o nájmu reklamních ploch se společností INZERTPRESS s. r. o., se sídlem Chudenická 30, 

110 00 Praha 10, IČ: 25048694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 30. ledna 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 6 vedeného pod  

č. S 0513/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová        T: 30. ledna 2022. 
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1259/69/21 

 

1) projednala žádost JSDH Ostrava – Radvanice, o jmenování nového člena do JSDH 

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

 

2) jmenuje nového člena do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice  

v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001  

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, s účinností 

od 1. ledna 2022: 

 

- xxxxx, nar. xxxxx 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 31. prosince 2021, 

 

4) zmocňuje velitele jednotky JSDH Ostrava – Radvanice, k podpisu jmenování člena 

jednotky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Richard Dudek, DiS.   T: 31. prosince 2021. 

1260/69/21 

 

1) projednala žádost ze dne 6. prosince 2021 podanou panem xxxxx, Projekční kancelář, 

sídlem Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, o souhlas  

s napojením na zatrubněný vodní tok IDVT10214064 pro stavbu „Prodejna HRUŠKA 

Bartovice, SO 03.3 – Přípojka dešťové kanalizace“, na pozemku parc. č. 194,  

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

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s napojením na zatrubněný vodní tok IDVT10214064 pro 

stavbu „Prodejna HRUŠKA Bartovice, SO 03.3 – Přípojka dešťové kanalizace“,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 6. prosince 2021 podanou panem xxxxx, Projekční kancelář, 

sídlem Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, o souhlas  

s napojením na zatrubněný vodní tok IDVT10214064 pro stavbu „KANALIZACE 

BARTOVICE III. etapa, SO 02 - Dešťová kanalizace“ v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s napojením na zatrubněný vodní tok IDVT10214064 pro 

stavbu „KANALIZACE BARTOVICE III. etapa, SO 02 - Dešťová kanalizace“ v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2021, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. prosince 2021. 

1261/69/21 

 

1) projednala nabídku ze dne 1. listopadu 2021 podanou společností BEST OSTRAVA  

s. r. o., Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo vedené pod č. S 0517/2021/MBaI k zajištění 

úklidových služeb v domě na ulici Revírní 849/4 v Ostravě-Radvanicích, se společností 

BEST OSTRAVA s. r. o., se sídlem Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ: 26809117, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo vedené pod  

č. S 0517/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. ledna 2022. 

1262/69/21 

 

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 „Autorský dozor stavby - Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -

Radvanicích“ 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 „Autorský dozor stavby - Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -

Radvanicích“ 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, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Jana Lutonská, 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, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Jana Lutonská, 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: 2. února 2022. 

1263/69/21 

 

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 
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pod názvem „Technický dozor stavby - Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -

Radvanicích“ 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 „Technický dozor stavby - Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -

Radvanicích“ 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, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Jana Lutonská, 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, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Jana Lutonská, 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: 2. února 2022. 

1264/69/21 

 

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 „Koordinátor BOZP stavby - Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -

Radvanicích“ 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 „Koordinátor BOZP stavby - Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -

Radvanicích“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle 

přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
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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, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Jana Lutonská, 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, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Jana Lutonská, 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: 2. února 2022. 

1265/69/21 

 

1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0533/2021/SŘDaŽP na „Zajištění údržby veřejné 

zeleně v období let 2022 až 2024 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 

– sečení ploch a silniční zeleně se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,  

IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0533/2021/SŘDaŽP na „Zajištění údržby veřejné 

zeleně v období let 2022 až 2024 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 

– sečení ploch a silniční zeleně“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,  

IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

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

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                  T: 31. 12. 2021, 

 

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

„Zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2022 až 2024 na území městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, část 1 – sečení ploch a silniční zeleně dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. 12. 2021, 

 

5) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0534/2021/SŘDaŽP na „Zajištění údržby veřejné 

zeleně v období let 2022 až 2024 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 2 

– rizikové kácení dřevin, údržba dřevin a údržba květinových záhonů“ se společností 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 2/3124,  
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700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0534/2021/SŘDaŽP na „Zajištění údržby veřejné 

zeleně v období let 2022 až 2024 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 2 

– rizikové kácení dřevin, údržba dřevin a údržba květinových záhonů“ se společností 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 2/3124,  

700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

7) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 

dle bodu 6 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová      T: 31. 12. 2021, 

 

8) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy na 

„Zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2022 až 2024 na území městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, část 2 – rizikové kácení dřevin, údržba dřevin a údržba květinových 

záhonů“ dle bodu 6) tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. 12. 2021. 

1266/69/21 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2021, kterým se  

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1361      o      40 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a měst. obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517  o     177 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 50xx     o     200 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5xxx     o     228 tis. Kč 

 

sníží financování 

na pol. 8115      o      177 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 50xx     o      200 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700077000000  o      228 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121     o        40 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

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

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA       Bc. Martina Stankušová 

starosta         místostarostka 

 

 

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

 

 


