Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
13. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 22. května 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1) schvaluje program 13. schůze rady městského obvodu konané dne 22. května 2019.
223/13/19
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
224/13/19
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
3/1/18 ze 7. listopadu 2018,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
23/2/18 z 21. listopadu 2018,
25/2/18 z 21. listopadu 2018,
32/2/18 z 21. listopadu 2018,
37/2/18 z 21. listopadu 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

225/13/19

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku po zemřelém xxxxx, statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém xxxxx notářkou JUDr. Jarmilou Valigurovou
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

226/13/19

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: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. května 2019.
1) projednala žádost ze dne 27. února 2019, podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o celkové výměře 500 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0260/2019/MBaI s manžely xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 20. března 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
části pozemku parc. č. 1923/1, orná půda, o celkové výměře 260 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,

1/10

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

13. schůze ze dne 22. května 2019

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0262/2019/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx,
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: 20. června 2019,

227/13/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv
č. S 0260/2019/MBaI a S 0262/2019/MBaI, dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 11. dubna 2019 podanou společností Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupenou na základě plné moci
společností K. V. Z. spol. s. r. o., sídlem Mokrá II 386, 760 01 Zlín, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu
„0690/18T-Mobile (229) – Petřvald OK“, a to na části pozemku parc. č. 3262/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca
10 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0250/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „0690/18T-Mobile (229) – Petřvald
OK“, a to na části pozemku parc. č. 3262/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 1 c)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 17. dubna 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 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. 3227/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 3228/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 150 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0251/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na částech
pozemků parc. č. 3227/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3228/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 150 bm,
dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 27. března 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeným na základě plné moci paní xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu
a vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 2033, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle příloh
č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0252/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu a vodovodní přípojky, a to na
části pozemku parc. č. 2033, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 11. dubna 2019 podanou společností ČEZ Distribice, a. s., sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností
INKOS OSTRAVA, a. s., sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Bartovice, DTS OS_8163, DTS, VN, NN“, a to na částech pozemků parc.
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č. 1623/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1627/1, trvalý travní porost, vše v k.
ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 40 bm a 9m2, dle příloh č. 4 a) a 4 b)
předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0254/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice, DTS OS_8163,
DTS, VN, NN“, a to na částech pozemků parc. č. 1623/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a parc. č. 1627/1, trvalý travní porost, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 40 bm a 9m2, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu,
9) projednala žádost ze dne 28. března 2019 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou na základě plné moci Ing.
Martinem Bartečkem, sídlem Kostíkovo náměstí 639, 738 01 Frýdek – Místek, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Bartovice 1428/2, příp. NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 1442/25, ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1442/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 23 bm, dle příloh č. 5 a) a 5 b)
předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0255/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1428/2, příp.
NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 1442/25, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.
č. 1442/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 23 bm, dle přílohy č. 5 c) předloženého materiálu,
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

228/13/19

12) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0250/2019/MBaI, S 0251/2019/MBaI, S 0252/2019/MBaI, S 0254/2019/MBaI
a S 0255/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu
dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 24. dubna 2019 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci společností PROFI
PROJEKT s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Ostrava – Radvanice, odb. OS_8167 + OPPP“, pro pozemky parc.
č. 730/1, parc. č. 730/11, parc. č. 730/12, parc. č. 785/1, parc. č. 656 a parc. č. 445, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice,
odb. OS_8167 + OPPP“, pro pozemky parc. č. 730/1, parc. č. 730/11, parc. č. 730/12, parc.
č. 785/1, parc. č. 656 a parc. č. 445, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 23. dubna 2019 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci společností PROFI
PROJEKT s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Posílení technické infrastruktury – nadzemního elektrického vedení
NN 0,4 kV“, pro pozemky parc. č. 2076/3, parc. č. 3265/11 a parc. č. 3265/12, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
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4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Posílení technické
infrastruktury – nadzemního elektrického vedení NN 0,4 kV“, pro pozemky parc. č. 2076/3,
parc. č. 3265/11 a parc. č. 3265/12, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 13. května 2019 podanou společností Ostravské vodárny
a kanalizace a. s., sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic, úsek Š 97 – SP 98“,
pro pozemky parc. č. 3265/11, parc. č. 3265/12 a parc. č. 3217/1, vše v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Prodloužení sběrače B
do Radvanic, úsek Š 97 – SP 98“, pro pozemky parc. č. 3265/11, parc. č. 3265/12 a parc.
č. 3217/1, vše 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 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

229/13/19

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodů 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 1. dubna 2019, podanou Knihovnou města Ostravy, p. o., sídlem
28. října 289/2, 702 00 Ostrava, o bezúplatný pronájem dvou místností o velikosti cca 40 m2,
v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti č. S 0265/2019/MBaI
s Knihovnou města Ostravy, p. o., sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

230/13/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce části
nemovitosti č. S 0265/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 18. března 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem garáže v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0263/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

231/13/19
4/10
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vč. příslušenství a 4 ks protipožárních únikových kukel Dräger Parat, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se svěřením termokamery Dräger UCF 7000 vč. příslušenství a 4 ks
protipožárních únikových kukel Dräger Parat do majetku, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

232/13/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu předávacího protokolu o předání
movitých věcí, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0212/2016/MBaI uzavřené dne 27. května 2019, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0256/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0243/2013/MBaI uzavřené dne 28. května 2013, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. vedeného pod č. S 0257/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu
5) bere na vědomí zápis č. 10/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0259/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0258/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
8) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 7 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. června 2019,

233/13/19

9) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody a smlouvy, dle bodů č. 2, 4, 6 a 7
tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2019.
1) projednala
a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice
za rok 2018 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu,
b) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 za rok 2018 pro statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 přeloženého materiálu,
c) zápisy z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 za organizace:
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
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- MŠ Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
d) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 za rok 2018 pro
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava – Bartovice, Za ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 14 až 16 předloženého materiálu,
2) schvaluje
a) účetní závěrku příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, sestavenou ke dni 31. 12.
2018 za rok 2018, a to
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 14 až 16 předloženého materiálu,
b) výsledek hospodaření a příděly do fondů příspěvkových organizací, a to takto:
MŠ Radvanice
MŠ Bartovice
ZŠ Vrchlického

Výsledek hospodaření
198.727,12 Kč
42.071,49 Kč
179.250,35 Kč

Rezervní fond
198.727,12 Kč
42.071,49 Kč
63.000,00 Kč

Fond odměn
-- Kč
-- Kč
16.569,59 Kč

3) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení
účetních závěrek,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 25. července 2019,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit
- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2018
(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad,
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018,
- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2018,
- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2018
dle příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu,
b) schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 za rok 2018 pro statutární město
Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 předloženého materiálu,
c) pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o schválení účetních
závěrek,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 25. července 2019,

234/13/19
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5) ukládá starostovi městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu za rok
2018 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice
za rok 2018 k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci firmou ELTOM s. r. o., sídlem
Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0267/2019/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2033, o výměře 4.300 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
podzemního kabelového vedení IV – 12 – 8015199VB3 a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného –
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035,
dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci firmou ELTOM s. r. o., sídlem
Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 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 0268/2019/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 792/22, o výměře 1.352 m2, trvalý
travní porost, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby podzemního kabelového
vedení a sloupu IV – 12 – 8015034/VB3 a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, 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: 20. června 2019,

235/13/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0267/2019/MBaI a S 0268/2019/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 8. dubna 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 2027/123, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0245/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. června 2019,

236/13/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0245/2019/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 26. dubna 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/14, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/14, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 14. června 2019,

237/13/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 14. června 2019.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovcce, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, o souhlas zřizovatele k nákupu hracího prvku na zahradu ve výši 168.700,-Kč
a převod finančních prostředků ve výši 168.700,- Kč z rezervního fondu do fondu investic,
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 168.700,- Kč z rezervního fondu do
fondu investic Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
a nákupem hracího prvku na zahradu ve výši 168.700,- Kč, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

238/13/19

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 27. května 2019.
1) projednala návrh darovací smlouvy – člun nafukovací ZODIAK MARK II Futura, model
č. Z10224, a udělení plné moci ke všem úkonům k registraci člunu, dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. S 0269/2019/MBaI – člun nafukovací ZODIAK
MARK II Futura, model č. Z10224 a udělením plné moci č. 5/2019 panu Bc. Richardu
Dudkovi, DiS. ke všem úkonům k registraci člunu, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého
materiálu, s úpravou v příloze č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

239/13/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy
č. S 0269/2019/MBaI a plné moci č. 5/2019, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 18. dubna 2019, podanou Českou poštou, s. p., sídlem Poštovní
1368/20, 728 60 Ostrava 1, o bezúplatné užívání části pozemku, parc. č. 1166, zahrada,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru bezúplatného užívání části pozemku, parc. č. 1166, zahrada,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

240/13/19
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu záměru bezúplatného užívání části
pozemku, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala žádost podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx, o pronájem části pozemku
parc. č. 2730/1, zahrada, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

13. schůze ze dne 22. května 2019

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o výměře
500 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. června 2019,

241/13/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. června 2019.
1) projednala návrh nového organizačního řádu Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje s účinností od 1. června 2019 nový organizační řád Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) zřizuje s účinností od 1. června 2019 nové funkční místo referenta odboru financí
a rozpočtu a nové funkční místo referenta odboru stavebního řádu, dopravy a životního
prostředí v rámci Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
4) stanoví ke dni 1. června 2019 v souladu s bodem 3) tohoto usnesení celkový počet
zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice na 54 zaměstnanců,

242/13/19

5) ukládá starostovi městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského obvodu
s novým organizačním řádem dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. května 2019.
1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. května 2019,

243/13/19

4) ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Jiří Stankuš
T: 31. května 2019.
1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0271/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. S 0012/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností JAMI – stav, s. r. o., Mitrovická 618/411e, 724 00
Ostrava – Nová Bělá, IČ 27855627, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0271/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. S 0012/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností JAMI – stav, s. r. o., dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
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realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 24. května 2019,

244/13/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod
č. S 0271/2019/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0012/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 24. května 2019.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019, kterým se
zvyšují se převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617
o 14 159 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, org. 517
o 773 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517
o
185 tis. Kč
zvyšují se neinvestiční přijaté transfery od krajů
na pol. 4122, ÚZ xxxxx

o

700 tis. Kč

zvyšují neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
na pol. 4111, ÚZ 98348, org. 517

o

174 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 6171, pol. 2324

o

20 tis. Kč

zvyšují kapitálové příjmy
na § 3639, pol. 3111

o

226 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3111, pol. 5169
na § 2219, pol. 51xx

o
o

216 tis. Kč
400 tis. Kč

zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402

o

105 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3111, pol. 5xxx, ÚZ 1010
na § 3111, pol. 5xxx, ÚZ xxxxx
na § 3113, pol. 5xxx
na § 6117, pol. 5xxx, ÚZ 98348
na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7402
na § 6171, pol. 51xx
na § 3639, pol. 51xx

o
o
o
o
o
o
o

773 tis. Kč
700 tis. Kč
216 tis. Kč
174 tis. Kč
80 tis. Kč
20 tis. Kč
226 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxx, org. 1700014000000
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 17000xx000000

o 14 159 tis. Kč
o 400 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. května 2019.
Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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