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Usnesení  
15. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 19. června 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

269/15/19 1) schvaluje program 15. schůze rady městského obvodu konané dne 19. června 2019. 

270/15/19 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. 

271/15/19 1) bere na vědomí zápis č. 3/2019 z jednání Komise životního prostředí, bezpečnosti  
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 29. května 2019  
dle přílohy předloženého materiálu. 

272/15/19 1) bere na vědomí zápis z 4. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 27. května 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu. 

273/15/19 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 
organizace, o schválení změny účetních odpisů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 30. června 2019. 

274/15/19 1) projednala sdělení ředitelek Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, 
příspěvková organizace, a Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2)  
a) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2019 pro ředitelku Mateřské 
školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, za vykonání 
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
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b) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2019 pro ředitelku Základní 
školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, za vykonání 
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, 
 
c) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2019 pro ředitelku Mateřské 
školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, za vykonání 
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 
organizací obce o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 28. června 2019. 

275/15/19 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů  
na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) bere na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZV“) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a zároveň žádá o doplnění „OZV“ o území 
se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu 
města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 30. června 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města 
Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. června 2019. 

276/15/19 1) projednala cenové nabídky Agentury Orange s r.o., agentury REMAK agency a agentury 
Beehappy dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí obsah cenových nabídek dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla schválit výjimku dle ust. čl. XVIII odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016  
ze způsobu zadávání veřejné zakázky na služby v rámci realizace Radvanických slavností  
a k vystavení objednávky dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit vyhotovení objednávky  
dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 31. července 2019, 
 
5) pověřuje místostarostku městského obvodu podpisem objednávky dle bodu č. 3 tohoto 
usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. července 2019. 

277/15/19 1) projednala žádost ze dne 3. června 2019 podanou společností OVaK, a. s., sídlem Nádražní 
28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby 
„Oprava vodovodu Bartovice, ul. Za Šachtou“, pro pozemky parc. č. 17/3, parc. č. 17/7,  
vše v k. ú. Bartovice a parc. č. 3110/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Oprava vodovodu 
Bartovice, ul. Za Šachtou“, pro pozemky parc. č. 17/3, parc. č. 17/7, vše v k. ú. Bartovice  
a parc. č. 3110/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy  
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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. července 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  
s umístěním a provedením stavby, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2019. 

278/15/19 1) projednala žádost ze dne 8. ledna 2018, podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o celkové výměře 2.215 m2, v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0342/2019/MBaI s manžely 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. července 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  
č. S 0342/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2019. 

279/15/19 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 uzavření smlouvy o bezúplatném dočasném užívání části pozemku  
č. S 0349/2019/MBaI, s Českou poštou, s. p., sídlem Poštovní 1368/20, 728 60 Ostrava 1,  
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. července 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o bezúplatném dočasném 
užívání části pozemku č. S 0349/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2019. 

280/15/19 1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 3120/25, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  
a prodej garáže na pozemku parc. č. 3120/25, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu xxxxx, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat 
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: dle termínu Rady města Ostravy, 
 
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

281/15/19 1) projednala žádost ze dne 3. června 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu 
vodovodní, plynové přípojky a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 2793/1, ostatní plocha, 
jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm a 5 m2,  
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dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0351/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní, plynové přípojky  
a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 2793/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm a 5 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého 
materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 6. května 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 
zastoupeným na základě plné moci paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu plynové přípojky,  
a to na části pozemku parc. č. 798/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0358/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu plynové přípojky, a to na části 
pozemku parc. č. 798/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 
 
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 20. července 2019, 
 
6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  
č. S 0351/2019/MBaI a S 0358/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit  
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2019. 

282/15/19 1) projednala žádost manželů pana xxxxx, bytem xxxxx, a paní xxxxx, bytem xxxxx,  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0363/2019/MBaI o zřízení věcného břemene – 
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 207/2, o výměře 1.138 m2, ostatní 
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 
kanalizační a vodovodní přípojky a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných – manželů pana xxxxx, 
bytem xxxxx, a paní xxxxx, bytem xxxxx, 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: 20. července 2019 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. S 0363/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. července 2019. 

283/15/19 1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-36/2019, vedené  
pod č. S 0365/2019/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-36/2019, vedené pod  
č. S 0365/2019/TAJ, s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25,  
170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

5/8   

 15. schůze ze dne 19. června 2019 
 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 21. června 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody dle tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 21. června 2019. 

284/15/19 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0218/2017/MBaI uzavřené dne 31. května 2017, dle přílohy č. 1 a) předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0362/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu 
 
3) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0356/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0355/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0352/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0346/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0357/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0343/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0338/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0336/2019/MBaI s xxxxx a xxxxx, 
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0339/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0347/2019/MBaI se xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0337/2019/MBaI se xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
14) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0353/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 
 
15) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0348/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 
 
16) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0354/2019/MBaI s xxxxx a xxxxx, 
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 
 
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0359/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 
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18) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0344/2019/MBaI se xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 
 
19) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0360/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 
 
20) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0345/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem Bartovická xxxxx, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 
 
21) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0340/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu, 
 
22) bere na vědomí zápis č. 11/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
č. 21 předloženého materiálu, 
 
23) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. S 0350/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 22 b) předloženého materiálu, 
 
24) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. S 0368/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxx, dle přílohy č. 23 b) předloženého materiálu, 
 
25) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 
č. 3, na ulici Těšínská 1105/261, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 24 a) 
předloženého materiálu, 
 
26) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0361/2019/MBaI  
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 31. srpna 2019, dle přílohy č. 24 b) předloženého 
materiálu 
 
27) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24 a 26 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. července 2019, 
 
28) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů  
č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 a 26 tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. července 2019. 

285/15/19 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu pod názvem 
„Rekonstrukce WC ve dvou budovách ZŠ Vrchlického č. 5, ul. Bartovická a Trnkovecká“,  
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0366/2019/MBaI  
se zhotovitelem JAMI - stav, s. r. o., IČ 278 55 627, Mitrovická 618/411e, 724 00 Ostrava – 
Nová Bělá, dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0366/2019/MBaI,  
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 25. června 2019, 
 
3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  
č. S 0366/2019/MBaI , dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 25. června 2019. 

286/15/19 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0341/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo                                  
č. S 0009/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
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Radvanice a Bartovice a společností KAVIS, spol. s r. o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČ 476 67 664, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0341/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo  
č. S 0009/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a společností KAVIS, spol. s r. o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČ 476 67 664, 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: 21. června 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod  
č. S 0341/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0009/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 21. června 2019. 

287/15/19 1) projednala žádost ze dne 30. dubna 2019, podanou panem xxxxx, sídlem xxxxx,  
o pronájem rybníku Volný a části okolních pozemků v Ostravě – Radvanicích, parc. č. 655, 
vodní plocha, vodní nádrž umělá, část pozemku parc. č. 654/1, lesní pozemek a část pozemku 
parc. č. 656, lesní pozemek, vše k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem chovu ryb a akcí 
pro občany Radvanic a Bartovic, o velikosti cca 8.634 m2, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření pachtovní smlouvy o pronájmu rybníku Volný a části okolních 
pozemků v Ostravě – Radvanicích č. S 0369/2019/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: 15. července 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu pachtovní smlouvy o pronájmu 
rybníku Volný a části okolních pozemků v Ostravě – Radvanicích č. S 0369/2019/MBaI,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. července 2019. 

288/15/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019, kterým se  
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517   o  5 097 tis. Kč 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517   o  1 474 tis. Kč 
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13011      o     641 tis. Kč 
zvyšují nedaňové příjmy 
na § 5512, pol. 2324      o       17 tis. Kč   
snižují běžné výdaje 
na § 3613, pol. 5xxx      o       18 tis. Kč   
zvyšují běžné výdaje  
na § 2212, pol. 51xx, ÚZ 6330     o  5 097 tis. Kč 
na § 3399, pol. 5xxx      o     924 tis. Kč 
na § 6409, pol. 5901, org. xxxx      o     550 tis. Kč 
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011     o     641 tis. Kč  
na § 5512, pol. 5xxx, org. 16     o       17 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5xxx      o       18 tis. Kč 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 28. června 2019. 
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289/15/19 1) projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD/12/07 uzavřené se společností 
REPRONIS s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava – Přívoz, Myslbekova 528/13, IČ 27778924,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD/12/07 uzavřené se společností 
REPRONIS s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava – Přívoz, Myslbekova 528/13, IČ 27778924,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 28. června 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  
č. SD/12/07 uzavřené se společností REPRONIS s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava – Přívoz, 
Myslbekova 528/13, IČ 27778924, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová   T: 28. června 2019. 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


