Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
14. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 5. června 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
245/14/19
246/14/19

Obsah
1) schvaluje program 14. schůze rady městského obvodu konané dne 5. června 2019.
1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní
umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková
organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 2019, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava,
Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného
v rozpočtu městského obvodu na rok 2019, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit starostu městského obvodu podpisem
darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,

247/14/19
248/14/19

4) ukládá starostovi předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. června 2019.
1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 2. pololetí roku 2019
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou.
1) projednala návrh klubu zastupitelů městského obvodu ANO 2011 na stanovení výše
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši
1.000 Kč,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit výši měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, takto:
- za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 1.000 Kč
s účinností od 1. července 2019,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odvolat Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., z funkce
člena Kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice
k 31. červnu 2019,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zvolit do funkce člena Kontrolního výboru
zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice Ing. Lenku Guňkovou s účinností
od 1. července 2019,
5) ukládá starostovi městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) až 4) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. června 2019,
6) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrhy dle bodu 2) až 4) tohoto usnesení
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zastupitelstvu městského obvodu k projednání,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. června 2019.
1) projednala návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací dle příloh
č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit Dodatek
č. 1 zřizovací listiny příspěvkových organizací dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
3) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice pověřit
místostarostku městského obvodu podpisem dodatků zřizovacích listin dle bodu č. 2) tohoto
usnesení,

250/14/19

4) ukládá místostarostce předložit Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice
dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle bodu č. 2 tohoto usnesení
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny
č. S 0284/2019/MBaI podanou společností Linde Gas a. s., sídlem U Technoplynu 1324,
198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny
č. S 0284/2019/MBaI, 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: 28. června 2019,

251/14/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dlouhodobém pronájmu
lahví na stlačené plyny č. S 0284/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. června 2019.
1) projednala žádost ze dne 17. dubna 2019, podanou panem xxxxx, sídlem
xxxxx, o pronájem Motobaru o velikosti cca 50 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 pronájmu části nemovitosti č. S 0283/2019/MBaI s panem
xxxxx, sídlem 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: 28. června 2019,

252/14/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o pronájmu části
nemovitosti
č. S 0283/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. června 2019.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – březen 2019 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2019 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
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3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2019 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. června 2019.
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.:
174/15 ze dne 4. dubna 2002,
262/19/18 ze dne 8. března 2018,
289/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018,
290/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018,
58/4/19, bod 2), ze dne 16. května 2019,
61/4/19 ze dne 16. května 2019
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 starostovi městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. června 2019,

254/14/19

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: 13. června 2019.
1) schvaluje termín a místo konání 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 13. června 2019 v 16:00 hodin v budově fary Římskokatolické farnosti
Ostrava Radvanice, Těšínská 236/244, a stanoví návrh programu zasedání:
-

16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 4. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 5. zasedání
Volba návrhové komise
Poř.
č.

Název materiálu

1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Bc. Aleš Boháč, MBA
obvodu
Zápis z jednání kontrolního výboru
Bc. Martina Stankušová

2
3

4
5

6
3/10

Předkladatel materiálu

Stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce Bc. Aleš Boháč, MBA
neuvolněného člena zastupitelstva a návrh na odvolání
a jmenování člena kontrolního výboru zastupitelstva
Nabídka k odkupu garáže na pozemku v k.ú. Radvanice
Bc. Martina Stankušová
Zpráva o hospodaření městského obvodu Radvanice Bc. Aleš Boháč, MBA
a Bartovice za rok 2018 – závěrečný účet a schválení
účetní závěrky za rok 2018
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního Bc. Aleš Boháč, MBA
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běžného účtu

255/14/19

7

Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského Bc. Aleš Boháč, MBA
obvodu za leden – březen 2019

8

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního Bc. Aleš Boháč, MBA
daru

9

Návrh na odpis pohledávek

10

Odpověď k návrhu obecně závazné vyhlášky regulující Bc. Aleš Boháč, MBA
hazardní hry na území statutárního města Ostravy

Bc. Aleš Boháč, MBA

- Diskuze
- Závěr.
1) projednala žádost ze dne 13. května 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/113, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/113, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 4. března 2019, podanou panem xxxxx, bytem
xxxxx,
o
pronájem
pozemku
parc.
č.
2027/109,
zastavěná
plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a)
předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/109, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, 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: 5. července 2019,

256/14/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 5. července 2019.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0271/2017/MBaI uzavřené dne 21. června 2017, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0286/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
S 0180/2018/MBaI uzavřené dne 9. května 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0285/2019/MBaI s xxxxx, trvale 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,
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T: 30. června 2019,

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku a smlouvy, dle bodů č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2019.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 2/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 13. června 2019.
1) projednala návrh servisní smlouvy na zařízení sloužící pro nucenou výměnu vzduchu,
vedený pod č. S 0276/2019/MBaI, k uzavření mezi statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice a společností
KLIMARK Czech, s. r. o., Rudé armády 2004/17a, 733 01 Karviná – Hranice, IČ 27816729,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít Servisní smlouvu č. S 0276/2019/MBaI, mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava –
Radvanice a společností KLIMARK Czech, s. r. o,,Rudé armády 2004/17a, 733 01 Karviná –
Hranice, IČO 27816729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh servisní smlouvy o dílo na technologie a zařízení, vyrábějící a upravující
stlačený vzduch, vedený pod č. 0277/2019/MBaI, k uzavření mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava –
Radvanice a společností OSPOL TECH s. r. o., Na Nové 81/7, 747 94 Dobroslavice,
IČ 27760596, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) rozhodla uzavřít Servisní smlouvu o dílo č. 0277/2019/MBaI, mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava –
Radvanice a společností OSPOL TECH s. r. o., Na Nové 81/7, 747 94 Dobroslavice,
IČ 27760596, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
5) projednala návrh rámcové smlouvy o poskytování servisních služeb na náhradním zdroji dieselovém generátoru, vedený pod č. S 0278/2019/MBaI, k uzavření mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Ostrava – Radvanice a společností Zeppelin CZ s. r.o., Modletice, Lipová 72, 251 70 Praha –
východ, IČ 18627226, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
6) rozhodla uzavřít Rámcovou smlouvu o poskytování servisních služeb
č. S 0278/2019/MBaI mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice a společností Zeppelin CZ s. r.o.,
Modletice, Lipová 72, 251 70 Praha – východ, IČ 18627226, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu
7) projednala návrh smlouvy o poskytování servisních služeb, zaměřených na opravy
a kontroly průmyslových vrat, vedený pod č. S 0279/2019/MBaI, k uzavření mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Ostrava – Radvanice a společností PORTAPRO s. r. o., Zátiší 1958,688 01 Uherský Brod,
IČ 29265550, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
8) rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování servisních služeb č. S 0279/2019/MBaI mezi
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statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281,
716 00 Ostrava – Radvanice a společností PORTAPRO s. r. o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský
Brod, IČ 29265550, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. června 2019,

259/14/19

10) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu uvedených servisních smluv, vedených
pod č. S 0276/2019/MBaI, S 0277/2019/MBaI, S 0278/2019/MBaI a S 0279/2019/MBaI
dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2019.
1) projednala návrh dohody o zániku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. S 0288/2019/MBaI podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 784/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ProfiProjekt
s. r. o., sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dohody o zániku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. S 0288/2019/MBaI, 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: 28. června 2019,

260/14/19

261/14/19
6/10

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dohody o zániku smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. S 0288/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. června 2019.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
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,
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, ze dne 18.
dubna 2019, o stanovisko k využití předkupního práva na garáž stojící na pozemku parc.
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č. 924/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a dále k následnému
svěření pozemku parc. č. 924/3 a dalších ležících na parc. č. 924/4 a parc. č. 924/8 do správy
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla nesouhlasit s využitím předkupního práva na garáž ležící na pozemku parc.
č. 924/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a dále souhlasit
s následným svěřením pozemků parc. č. 924/3, parc. č. 924/4 a parc. č. 924/8 do správy
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 28. června 2019,

262/14/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu stanoviska k využití předkupního
práva a žádosti ke svěření pozemků, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. června 2019.
1) projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně
rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

263/14/19

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu
městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. června 2019.
1) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 1.344,00 Kč za neuhrazené
nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
2) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 2.512,00 Kč za neuhrazené
nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
3) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 270,00 Kč za neuhrazené
nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
4) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 3.324,00 Kč z titulu
neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
5) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 955,00 Kč z titulu
neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
6) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 1.116,00 Kč z titulu
neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
7) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx ve výši 3.601,00 Kč z titulu

7/10

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

14. schůze ze dne 5. června 2019

neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
8) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, bytem xxxxx, ve výši
40.508,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu a ve výši
3.812,00 Kč z vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu,
9) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx,
ve výši 23.960,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu
a ve výši 1.103,00 Kč z vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu,
10) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku
statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně
bytem xxxxx, ve výši 25.265,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené
s užíváním bytu,
11) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 19.489,00 Kč,
za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu,
12) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku
statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně
bytem xxxxx, ve výši 59.236,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené
s užíváním bytu,
13) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku
statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně
bytem xxxxx, ve výši 123.582,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené
s užíváním bytu a ve výši 1.356,00 Kč z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu,
14) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku
statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně
bytem xxxxx, ve výši 46.709,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené
s užíváním bytu a ve výši 17.465,00 Kč z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu,
15) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku
statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně
bytem xxxxx, ve výši 56.129,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené
s užíváním bytu,
16) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku
statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně
bytem xxxxx, ve výši 27.526,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené
s užíváním bytu,
17) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizací bodů č. 1-16 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 13. června 2019,

264/14/19
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18) ukládá starostovi předložit návrh na odpis pohledávek dle bodů č. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
a 16 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. června 2019.
1) projednala žádost xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx, o uznání dluhu se splátkovým
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kalendářem, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dohody o přistoupení k dluhu, o uznání dluhu a o úhradě dluhu
č. S 0290/2019/FaR s xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého
materiálu,

265/14/19

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. června 2019.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Rekonstrukce WC ve dvou budovách ZŠ Vrchlického č. 5, ul. Bartovická
a Trnkovecká“ v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů a dle platné Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek
městského obvodu Radvanice a Bartovice a zaslání výzvy k podání nabídky na zhotovitele
předmětné stavby v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Rekonstrukce WC ve dvou budovách ZŠ Vrchlického č. 5, ul. Bartovická a Trnkovecká“
v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a dle platné Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu
Radvanice a Bartovice a zaslání výzvy k podání nabídky na zhotovitele předmětné stavby
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,
3) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic,
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Martina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí,
4) ukládá pracovnici, pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu
č. 1) tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Jana Cielecká
T: 19. června 2019,

266/14/19

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení pro veřejnou
zakázku dle bodu č. 1) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč MBA
T: 19. června 2019.
1) projednala žádost společnosti SF-zemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava, IČ 28628683, o potvrzení referenčního listu stavby „Chodník podél
ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s potvrzením referenčního listu stavby „Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad
Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“, kterou realizovala společnost SFzemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 21. června 2019,

267/14/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního listu
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 21. června 2019.
1) projednala návrh na udělení plné moci č. 6/2019 zmocněnci, kterým je společnost
PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 1226/44a, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČ 04563077, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Pavlem Krupičkou, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s udělením plné moci č. 6/2019 zmocněnci, kterým je společnost PROJEKCE
KRUPIČKA s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 1226/44a, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ 04563077,
zastoupena jednatelem společnosti Ing. Pavlem Krupičkou, 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: 21. června 2019,

268/14/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci
č. 6/2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 21. června 2019.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP pod názvem
„Oprava ulice Durčákova“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava,
Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP pod názvem „Oprava ulice
Durčákova“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé
armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 28. června 2019,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0292/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. června 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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