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Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 8. června 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1456/80/22 1) schvaluje program 80. schůze rady městského obvodu konané dne 8. června 2022. 

1457/80/22 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. 

1458/80/22 1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu ve 2. pololetí roku 2022  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1459/80/22 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2022, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje stanovisko rady 

městského obvodu k návrhu obecně závazné vyhlášky č. xx/2022, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s úpravou textu 

stanoviska v příloze č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

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

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

 

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

města Ostravy stanovisko rady městského obvodu k návrhu obecně závazné vyhlášky  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 15. června 2022. 

1460/80/22 1) projednala žádost ze dne 23. května 2022, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 785/26, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 785/26, zastavěná plocha  

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

č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká  T: 30. června 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  
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dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. června 2022. 

1461/80/22 1) projednala žádost ze dne 19. května 2022, podanou paní xxxxx, místopředsedkyní 

spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace, o 

souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla tohoto spolku na adrese Těšínská 

281/87, 716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla spolku Svaz 

postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace, na adrese Těšínská 

281/87, 716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 30. června 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu s umístěním sídla,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. června 2022. 

1462/80/22 1) projednala žádost ze dne 29. dubna 2022, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/4, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0291/2022/MBaI s paní xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/4, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká  T: 30. června 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0291/2022/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. června 2022. 

1463/80/22 1) projednala žádost ze dne 26. května 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen společností Atris s. r. o., sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská 

Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD Bartovice“, pro 

pozemky parc. č. 2006 a 1987/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

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

Bartovice“, pro pozemky parc. č. 2006 a 1987/1, 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: 30. června 2022, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová T: 30. června 2022. 

1464/80/22 1) projednala žádost ze dne 13. dubna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností TRABBAU  
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a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – 

Radvanice 2119/1, NNk, IV-12-8022968“, a to na částech pozemků parc. č. 2131/3, 

ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3215/2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3215/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2124/6, ostatní plocha, jiná plocha, vše  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 68 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0294/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2119/1, 

NNk, IV-12-8022968“, a to na částech pozemků parc. č. 2131/3, ostatní plocha, jiná 

plocha, parc. č. 3215/2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3215/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 2124/6, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 68 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) ruší usnesení 1351/73/22 ze dne 2. března 2022, bod č. 5) a 6), dle přílohy č. 2 e) 

předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost ze dne 4. května 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

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

Energo, s. r. o., sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, o uzavření smlouvy o 

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

„Ostrava – Bartovice 208/1, DTS, NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 207/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 206/2, orná půda, parc. č. 208/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace a parc. č. 206/6, orná půda, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 164 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0295/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 208/1, DTS, 

NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 

206/2, orná půda, parc. č. 208/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 206/6, orná 

půda, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 164 bm, dle přílohy  

č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

6) projednala žádost ze dne 4. května 2022 podanou manžely xxxxx a xxxxx, oba bytem 

xxxxx, zastoupeni panem xxxxx, xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní, plynovodní přípojka 

a sjezd“, a to na částech pozemků parc. č. 612, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. 

č. 611/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1132, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 42 bm a 98 

m2, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0296/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést „Vodovodní, plynovodní přípojka  

a sjezd“, a to na částech pozemků parc. č. 612, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. 

č. 611/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1132, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 42 bm a 98 

m2, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 30. června 2022, 
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9) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. června 2022. 

1465/80/22 1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o schválení nového odpisového plánu pro rok 2022 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje nový odpisový plán pro rok 2022 Základní školy Ostrava–Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová     T: 30. června 2022. 

1466/80/22 1) projednala žádost JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Lubomíru Malíkovi, statutárnímu městu 

Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Lubomíru Malíkovi notářkou JUDr. Jarmilou 

Valigurovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. 

Jarmilu Valigurovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková  T: 13. června 2022. 

1467/80/22 1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za rok 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2021, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit tisk kroniky statutárního 

města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 30. srpna 2022. 

1468/80/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 22009      o     441 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517   o     752 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 2212, pol. 2321      o     113 tis. Kč 

na § 3745, pol. 2321      o     900 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3113, pol. 51xx      o     241 tis. Kč 

 

snižují neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 

na § 3113, pol. 5331      o     147 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 
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na § 3719, pol. 5xxx, ÚZ 22009     o     441 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030     o     752 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5xxx      o     113 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx       o     900 tis. Kč 

 

zvyšují investiční výdaje 

na § 6221, pol. 6121, org. 1700105000000   o     241 tis. Kč 

 

snižují nedaňové příjmy 

na § 3113, pol. 2122      o     147 tis. Kč, 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 17. června 2022. 

1469/80/22 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0300/2022/MBaI, ke smlouvě o dílo 

č. S 0213/2022/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností Kultan, s. r. o., U Samoobsluhy 712/3, 717 00 

Ostrava, Bartovice, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0300/2022/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0213/2022/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností Kultan s. r. o., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0299/2022/MBaI, ke smlouvě o dílo 

č. S 0214/2022/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností Karel Čech, K Rybníkům 674/1a, 717 00 Ostrava, 

Bartovice, IČ 67321151, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0299/2022/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0214/2022/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností Karel Čech, dle přílohy č. 2 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: 17. června 2022, 

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod  

č. S 0300/2022/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0213/2022/MBaI a dodatku vedeného pod  

č. S 0299/2022/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0214/2022/MBaI dle bodů č. 2 a 4 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 17. června 2022. 

1470/80/22 1) projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro bytové jednotky 

na ulici Pátova 4 a 6 v Ostravě – Radvanicích, se společností Innogy Energie, s. r. o., 

sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0303/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

plynu pro byty č. 6 a 7, na ulici Pátova 6, v Ostravě – Radvanicích a byty č. 1, 2, 5 a 6 na 

ulici Pátova 4, v Ostravě – Radvanicích se společností Innogy Energie, s. r. o., sídlem 

Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
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zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. června 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách 

dodávky plynu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. června 2022. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

 

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

 


