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Usnesení 70. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 19. ledna 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1267/70/22 1) schvaluje program 70. schůze rady městského obvodu konané dne 19. ledna 2022. 

1268/70/22 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. 

1269/70/22 1) bere na vědomí informaci Magistrátu města Ostravy o novém pověřenci pro ochranu 

osobních údajů pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje nové přílohy č. 1 a 4 Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů č. 2/2018 dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského 

obvodu se schválenými přílohami k Vnitřní směrnici o ochraně osobních údajů č. 2/2018 

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 20. ledna 2022. 

1270/70/22 1) projednala návrh plánu kontrolní činnosti Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje plán kontrolní činnosti Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 

2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 31. prosince 2022. 

1271/70/22 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 2/2022 zmocněnci, kterým je Ing. Magda 

Cigánková Fialová, se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, 

IČ 69221189, dle přílohy předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 2/2022 zmocněnci, kterým je Ing. Magda Cigánková 

Fialová, se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 69221189, 

dle přílohy předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci  

č. 2/2022 dle přílohy předloženého materiálu,   

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

1272/70/22 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0007/2022/SŘDaŽP na zajištění funkční 

způsobilosti lokálního výstražného systému vybudovaného v rámci projektu „Preventivní 

protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ podpořeného  

z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské 
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infrastruktury a snižování rizika povodní, se zhotovitelem KOCMAN envimonitoring s.r.o., 

IČ 03108279, se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno – Líšeň dle přílohy předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0007/2022/SŘDaŽP na zajištění funkční 

způsobilosti lokálního výstražného systému vybudovaného v rámci projektu „Preventivní 

protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ podpořeného  

z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní, se zhotovitelem KOCMAN envimonitoring s.r.o., 

IČ 03108279, se sídlem Šimáčkova 674/137, 628 00 Brno – Líšeň dle přílohy 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. února 2022, 

 

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

č. S 0007/2022/SŘDaŽP na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému 

vybudovaného v rámci projektu „Preventivní protipovodňová opatření v městském obvodu 

Radvanice a Bartovice“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, prioritní 

osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

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

1273/70/22 1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k odkoupení a bezúplatnému 

nabytí a následnému svěření spoluvlastnických podílů na nemovité věci, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 689, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

o celkové výměře 793 m2, 

dle příloh č. 1, 2 a 4 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s odkoupením, bezúplatným nabytím a následným svěřením 

spoluvlastnických podílů na nemovité věci, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 689, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

o celkové výměře 793 m2, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 10. února 2022, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. února 2022. 

1274/70/22 1) projednala žádost ze dne 1. prosince 2021 podanou společností GasNet, s. r. o., se sídlem 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupena společností Projekt 2010, s. r. o., 

sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, o souhlas a zplnomocnění s kácením dřevin 

na pozemku parc. č. 2302, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu a zplnomocnění s kácením dřevin na pozemku parc. č. 2302,  
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v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 20. prosince 2021 podanou společností STASPO, spol. s. r. o., 

se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, o souhlas a udělení plné moci  

s kácením dřevin na pozemku parc. č. 2141/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu a udělení plné moci s kácením dřevin na pozemku parc. č. 

2141/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. února 2022, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. února 2022. 

1275/70/22 1) projednala žádost ze dne 8. prosince 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Novostavba RD na parc. č. 1109/3, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 1109/3, v k. ú. 

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

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD na parc. 

č. 1109/3, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 1109/3, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 6. ledna 2022 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 607/1, příp. NNk“, 

pro pozemky parc. č. 2665/1, v k. ú. Radvanice a parc. č. 596/1, 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 

607/1, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 2665/1, v k. ú. Radvanice a parc. č. 596/1, v k. ú. 

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

 

5) projednala žádost ze dne 5. ledna 2022 podanou manžely xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Připojení stávajícího rodinného domu č. p. 

672/41 na veřejnou kanalizaci v ulici Na Pasekách“, pro pozemky parc. č. 2074/2 a parc. č. 

2074/11, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Připojení stávajícího 

rodinného domu č. p. 672/41 na veřejnou kanalizaci v ulici Na Pasekách“, pro pozemky 

parc. č. 2074/2 a parc. č. 2074/11, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) 

předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 5. ledna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Připojení stávajícího rodinného domu č. p. 657/29 na 

veřejnou kanalizaci v ulici Na Pasekách“, pro pozemky parc. č. 2065/2 a parc. č. 2065/3, v 

k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
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8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Připojení stávajícího 

rodinného domu č. p. 657/29 na veřejnou kanalizaci v ulici Na Pasekách“, pro pozemky 

parc. č. 2065/2 a parc. č. 2065/3, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) 

předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 5. ledna 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Připojení stávajícího rodinného domu č. p. 695/45 na 

veřejnou kanalizaci v ulici Na Pasekách“, pro pozemky parc. č. 2067, parc. č. 2074/3 a parc. 

č. 2074/13, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Připojení stávajícího 

rodinného domu č. p. 695/45 na veřejnou kanalizaci v ulici Na Pasekách“, pro pozemky 

parc. č. 2067, parc. č. 2074/3 a parc. č. 2074/13, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost ze dne 13. prosince 2021 podanou společností Koordinátor ODIS,  

s. r. o., sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou 

společností MH Stavební partner, s. r. o., sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Elektronický informační 

panel IV. _ k. ú. Radvanice škola směr Havířov, dotčené parcely 2076/2 a 2076/3“, pro 

pozemek parc. č. 2076/3, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého 

materiálu, 

 

12) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Elektronický informační 

panel IV. _ k. ú. Radvanice škola směr Havířov, dotčené parcely 2076/2 a 2076/3“, pro 

pozemek parc. č. 2076/3, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. února 2022, 

 

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

8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. února 2022. 

1276/70/22 1) projednala žádost ze dne 1. prosince 2021 podanou společností GasNet, s. r. o., sídlem 

Klíšská 940/96, 401 01 Ústí nad Labem, zastoupena společností Projekt 2010, s. r. o., 

sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO VTL Kunčičky 

Cemos nadzemní přechod DN300“, a to na částech pozemků parc. č. 2302, vodní plocha, 

zamokřená plocha a parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda, 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 0012/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO VTL Kunčičky Cemos 

nadzemní přechod DN300“, a to na částech pozemků parc. č. 2302, vodní plocha, 

zamokřená plocha a parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda, 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 8. prosince 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx a paní 

xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na části 
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pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava  

v rozsahu služebnosti cca 4 bm a 3 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0030/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

části pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

v rozsahu služebnosti cca 4 bm a 3 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 6. prosince 2021 podanou manžely xxxxx a xxxxx, oba bytem 

xxxxx, zastoupeni paní 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. 611/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0031/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 611/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

v rozsahu služebnosti cca 2 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. února 2022, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. února 2022. 

1277/70/22 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

4, zastoupena společností NOVPRO FM s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - 

Místek, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a)  

a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0032/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3210/1, o výměře 13.913 m2, 

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

„Ostrava - Radvanice parc. č. 373, příp. kNN IP-12-8028144“ 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. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

4, zastoupena společností TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - 

Vinohrady, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 

2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0033/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3226, o výměře 2.801 m2, ostatní 

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

„Ostrava – Radvanice 2669/13, příp. NNk, IP-12-8027553/2“ 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. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost společnosti GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 
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Labem - Klíše, zastoupena společností GISSTAVINVEX a. s., sídlem Bučinská 1733, 735 

41 Petřvald, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) 

a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0040/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 513/3, o výměře 1.483 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 519/1, o výměře 1.018 m2, ostatní komunikace, 

ostatní plocha, parc. č. 519/2, o výměře 767 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 

526/4, o výměře 64 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 526/5, o výměře 41 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 583/1, o výměře 6.645 m2, ostatní 

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

„REKO MS Ostrava – Pikartská+1, číslo stavby: 7700101862“ a umožnit přístup k této 

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

oprávněného GasNet, s. r. o., 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. února 2022, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 10. února 2022. 

1278/70/22 1) projednala žádost ze dne 1. prosince 2021 společností GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností Projekt 2010, s. r. o., 

sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 2303, vodní plocha, zamokřená plocha,  

o celkové výměře 8.053 m2, parc. č. 2302, vodní plocha, zamokřená plocha, o celkové 

výměře 5.751 m2, parc. č. 2301, vodní plocha, zamokřená plocha, o celkové výměře 641 

m2 a parc. č. 2300, vodní plocha, zamokřená plocha, o celkové výměře 2.439 m2, vše v k. 

ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 

správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, z důvodu příjezdu na stavbu 

rekonstrukce VTL plynovodu přes řeku Lučinu, pozemky výše uvedené, po ukončení stavby 

budou vráceny do původního, provozuschopného stavu, a to v rozsahu dotčeného území,  

 

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

zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. února 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky, 

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. února 2022. 

1279/70/22 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0013/2022/MBaI s 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 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 
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m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0015/2022/MBaI s 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 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 uzavření nájemních smluv č. S 0016/2022/MBaI a S 0017/2022/MBaI s 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 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0019/2022/MBaI s 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 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 uzavření nájemních smluv č. S 0020/2022/MBaI a S 0022/2022/MBaI s 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 

22 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0023/2022/MBaI s 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 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0025/2022/MBaI s 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 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, 
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16) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0026/2022/MBaI s 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 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0027/2022/MBaI s 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 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0028/2022/MBaI s 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 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0029/2022/MBaI s 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 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. ledna 2022, 

 

24) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0013/2022/MBaI, S 0015/2022/MBaI, S 0016/2022/MBaI, S 0019/2022/MBaI,  

S 0020/2022/MBaI, S 0022/2022/MBaI, S 0023/2022/MBaI, S 0025/2022/MBaI,  

S 0026/2022/MBaI, S 0027/2022/MBaI, S 0028/2022/MBaI a S 0029/2022/MBaI dle bodů 

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

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2022. 

1280/70/22 1) bere na vědomí zápis č. 1/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0011/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0014/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0018/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0021/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 
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6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0024/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

0007/2021/MBaI uzavřené dne 3. února 2021, dle přílohy 7 a) předloženého materiálu,  

 

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

č. S 0034/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

0223/2020/MBaI uzavřené dne 8. června 2020, dle přílohy 8 a) předloženého materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0035/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 b) předloženého materiálu, 

 

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

0008/2019/MBaI uzavřené dne 25. ledna 2019, dle přílohy 9 a) předloženého materiálu,  

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0036/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 b) předloženého 

materiálu, 

 

13) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o ukončení nájemní smlouvy č. S 

0218/2017/MBaI ze dne 31. května 2017, dle přílohy 10 a) předloženého materiálu,  

 

14) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy bytu vedené pod  

č. S 0038/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 b) předloženého 

materiálu, 

 

15) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o ukončení nájemní smlouvy č. S 

0477/2021/MBaI ze dne 3. ledna 2022, dle přílohy 11 a) předloženého materiálu,  

 

16) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy bytu vedené pod  

č. S 0039/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2022, 

 

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

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

1281/70/22 1) projednala žádost ze dne 15. září 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 22/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/5, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 1. října 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 
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pozemku parc. č. 2027/134, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 47 m2, v k. ú. 

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

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/134, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 47 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 3. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 3277/10, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 11 

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

 

6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/10, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 11 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) 

předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 4. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 27 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/25, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) 

předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 24. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/41, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/41, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 b) 

předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost ze dne 26. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/121, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 

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

 

12) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/121, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 b) 

předloženého materiálu, 

 

13) projednala žádost ze dne 30. listopadu 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 22/9, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 27 m2,  

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

 

14) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/9, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 b) 

předloženého materiálu, 

 

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

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

Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2022, 

 

16) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,  

dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a14 tohoto usnesení, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

11/15   

70. schůze ze dne 19. ledna 2022 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2022. 

1282/70/22 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 3/2022 zmocněnci - Ing. Davidu Biegunovi, 

nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx, jednateli společnosti BBF GROUP s.r.o., IČ 03529959, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 3/2022 zmocněnci - Ing. Davidu Biegunovi, nar. xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, jednateli společnosti BBF GROUP s.r.o., IČ 03529959, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu plné moci č. 3/2022 zmocněnci - Ing. 

Davidu Biegunovi, nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx, jednateli společnosti BBF GROUP 

s.r.o., IČ 03529959, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

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

 

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

usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 31. ledna 2022. 

1283/70/22 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Autorský dozor stavby - Sanace 

bývalého areálu koupaliště v Ostravě -Radvanicích“ o výběru nejvýhodnější nabídky  

a o uzavření příkazní smlouvy č. S 0541/2021/SŘDaŽP s příkazníkem:  

Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 01508504,  

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 příkazní smlouvy č. S 0541/2021/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 11. února 2022, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu příkazní smlouvy  

č. S 0541/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 11. února 2022. 

1284/70/22 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Technický dozor stavby - 

Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -Radvanicích“ o výběru nejvýhodnější 

nabídky a o uzavření příkazní smlouvy č. S 0542/2021/SŘDaŽP s příkazníkem:  

Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 01508504,  

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 příkazní smlouvy č. S 0542/2021/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 11. února 2022, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu příkazní smlouvy 

č. S 0542/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 11. února 2022. 

1285/70/22 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Koordinátor BOZP stavby - 

Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě -Radvanicích“ o výběru nejvýhodnější 

nabídky a o uzavření příkazní smlouvy č. S 0543/2021/SŘDaŽP s příkazníkem:  

Ing. Martin Slíva, Nedbalova 2349/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 73811882,  
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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 příkazní smlouvy č. S 0543/2021/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 11. února 2022, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu příkazní smlouvy 

č. S 0543/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 11. února 2022. 

1286/70/22 1) projednala žádost ze dne 10. ledna 2022 pana xxxxx, bytem xxxxx, o koupi pozemků 

parc. č. 1923/1, orná půda, o výměře 685 m² a parc. č. 1923/2, zastavěná plocha a nádvoří,  

o výměře 187 m2 včetně bytového domu s č. p. 839, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

zapsaných na LV č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemků 

parc. č. 1923/1, orná půda, o výměře 685 m² a parc. č. 1923/2, zastavěná plocha a nádvoří,  

o výměře 187 m2 včetně bytového domu s č. p. 839, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, za stanovených podmínek při 

předložení nabídky o odkup dle kritérií: 

1) Nabízená cena. 

2) Budoucí využití bytového domu. 

 

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 zastupitelstvu 

městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1287/70/22 1) projednala žádost ze dne 17. ledna 2022 podanou Statutárním městem Ostrava, sídlem 

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava, zastoupeno xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Bartovice, rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou“, pro 

pozemky parc. č. 476/2, 476/1, 208/1, 208/2, 229/5 a 207/1, vše v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Bartovice, rekonstrukce 

vodovodu ul. Za Ještěrkou“, pro pozemky parc. č. 476/2, 476/1, 208/1, 208/2, 229/5  

a 207/1, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. února 2022, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. února 2022. 

1288/70/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2021, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a měst. obvody 

na pol. 4116, ÚZ 14004      o     190 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 106515011     o     525 tis. Kč 
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zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4113, ÚZ 060xxxxxx     o  2 128 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3745, pol. 2321      o       16 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5xxx      o       51 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3745, pol. 6121, org. 1700084000000   o       16 tis. Kč 

 

snižuje financování 

na pol. 8115       o  2 653 tis. Kč 

 

snižují daňové příjmy 

na pol. 1511       o     188 tis. Kč 

 

snižují kapitálové příjmy 

na § 3745, pol. 3121      o       16 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 50xx, org. 16     o       49 tis. Kč 

na § 5512, pol. 51xx, ÚZ 14004, org. 17   o         2 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx      o       16 tis. Kč 

na § 6310, pol. 5163      o         2 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 20. ledna 2022. 

1289/70/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým se  

 

zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 617   o  8 308 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617   o  1 368 tis. Kč 

 

zvyšuje financování 

na pol. 8115       o  8 703 tis. Kč 

 

snižují neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím  

na § 3111, pol. 5331, org. 1     o       32 tis. Kč 

 

snižují nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2122      o       32 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3729, pol. 5xxx      o     125 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx      o     500 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 060xxxxxx    o  2 128 tis. Kč 

  

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700051000000 o  9 676 tis. Kč 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

14/15   

70. schůze ze dne 19. ledna 2022 

na § 5512, pol. 6121, org. 1700088000000   o       50 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700053000000   o  4 500 tis. Kč    

 

zvyšují nespecifikované rezervy  

na § 6409, pol. 5901      o  1 400 tis. Kč  

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 28. ledna 2022. 

1290/70/22 1) ruší usnesení 919/51/21 bod č. 5 ze dne 3. března 2021, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) ruší usnesení 1165/65/21 ze dne 13. října 2021, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh smlouvy o zřízení služebnosti manželů xxxxx a xxxxx, oba bytem 

xxxxx, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0045/2022/MBaI o zřízení služebností, spočívající  

v povinnosti - statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na 

dotčené části pozemku parc. č. 2105/1, o výměře 2.574 m2, ostatní plocha, sportoviště  

a rekreační plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět služebnost stezky a cesty ve 

prospěch manželů xxxxx a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním - spočívající v povinnosti manželů xxxxx na dotčené části 

pozemku parc. č. 2105/2, o výměře 908 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět služebnost stezky a cesty ve prospěch statutárního 

města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice a umožnit přístup k této stavbě  

v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: při podpisu směnné smlouvy, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: při podpisu směnné smlouvy. 

1291/70/22 1) projednala předložené cenové nabídky k zajištění veřejné akce - oslava k výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích konané dne 25. června 2022 v Ostravě – 

Radvanicích dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení výjimky dle ustanovení čl. XVIII odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 

ze způsobu zadání veřejné zakázky a o uzavření smlouvy k zajištění veřejné akce k výročí 

založení Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích se společností PROFEEL AGENCY 

S.R.O., se sídlem Ostrava, Vyvýšená 21, IČ: 07187726, dle přílohy nabídky č. 4 

předloženého materiálu, 

 

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

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 25. června 2022. 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zajištění veřejné akce 

pod č. S 0041/2022/OaVV se společností PROFEEL AGENCY S.R.O., se sídlem Ostrava, 

Vyvýšená 21, IČ: 07187726, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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Z: Bc. Martina Stankušová  T: 17. února 2022. 

1292/70/22 1) projednala předložené cenové nabídky k zajištění veřejné akce Radvanické slavnosti 

konané dne 17. září 2022 v Ostravě – Radvanicích dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení výjimky dle ustanovení čl. XVIII odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 

ze způsobu zadání veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o zajištění veřejné akce 

Radvanické slavnosti konané dne 17. září 2022 se společností PROFEEL AGENCY S.R.O. 

se sídlem Ostrava, Vyvýšená 21, IČ: 07187726, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 17. září 2022. 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zajištění veřejné akce 

pod č. S 0042/2022/OaVV se společností PROFEEL AGENCY S.R.O. se sídlem Ostrava, 

Vyvýšená 21, IČ: 07187726, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 18. února 2022. 

1293/70/22 1) projednala žádost podanou manžely xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni panem 

xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, 

elektro přípojky a odvodnění, a to na části budoucího pozemku parc. č. 2105/4, ostatní 

plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, faktický rozsah inženýrských sítí vč. 

všech ochranných pásem a tomu odpovídajících služebností inženýrských sítí odpovídá 

rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2502-276/2021 ze dne 29. listopadu 2021  

a vodovodní přípojky a odvodnění, k části pozemku parc. č. 2105/4, faktický rozsah 

inženýrských sítí vč. všech ochranných pásem s nimi související a tomu odpovídajících 

služebností inženýrských sítí odpovídá rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2432-

5/2021 ze dne 21. ledna 2021, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0048/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, kanalizační 

přípojky, elektro přípojky a odvodnění, a to na části budoucího pozemku parc. č. 2105/4, 

ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, faktický rozsah inženýrských 

sítí vč. všech ochranných pásem a tomu odpovídajících služebností inženýrských sítí 

odpovídá rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2502-276/2021 ze dne 29. 

listopadu 2021 a vodovodní přípojky a odvodnění, k části pozemku parc. č. 2105/4, faktický 

rozsah inženýrských sítí vč. všech ochranných pásem s nimi související a tomu 

odpovídajících služebností inženýrských sítí odpovídá rozsahu vyznačeném  

v geometrickém plánu č. 2432-5/2021 ze dne 21. ledna 2021, 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: dle podpisu směnné smlouvy, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle podpisu směnné smlouvy. 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA       Bc. Martina Stankušová 

starosta         místostarostka 

 

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


