
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
1/5  

Usnesení  
20. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 25. září 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

357/20/19 1) schvaluje program 20. schůze rady městského obvodu konané dne 25. září 2019. 

358/20/19 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, 
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, 
3/1/18 ze 7. listopadu 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. 

359/20/19 1) projednala návrh smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0496/2019/MBaI se Základní 
uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0496/2019/MBaI se Základní 
uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská 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. září 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zapůjčení nástroje,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová T: 30. září 2019. 

360/20/19 1) projednala návrh smlouvy o zpracování osobních údajů č. S 0499/2019/MBaI  
se společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem Jánská 448/10, 602 00 Brno,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů č. S 0499/2019/MBaI  
se společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem Jánská 448/10, 602 00 Brno,  
dle přílohy č. 1 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: 30. září 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zpracování osobních údajů,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2019. 

361/20/19 1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice  
a Bartovice, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice  
a Bartovice, za rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
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: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 31. prosince 2019. 

362/20/19 1) bere na vědomí zápis č. 16/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0500/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost xxxxx a xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 485/2017/MBaI uzavřené dne 29. září 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0501/2019/MBaI s xxxxx a xxxxx, 
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 518/2017/MBaI uzavřené dne 24. října 2017, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0502/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 
 
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. října 2019, 
 
8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů dle tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. října 2019. 

363/20/19 1) projednala žádost ze dne 24. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/58, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 
výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0505/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 24. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/73, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 
výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0507/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost ze dne 24. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
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o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/74, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 
výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0508/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 
dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 
 
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 30. září 2019, 
 
8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  
č. S 0505/2019/MBaI, S 0507/2019/MBaI a S 0508/2019/MBaI dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto 
usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. září 2019. 

364/20/19 1) projednala návrh na poskytnutí neúčelových finančních darů z rozpočtu městského obvodu 
na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou a vzory smluv o poskytnutí 
neúčelového finančního daru dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o poskytnutí neúčelových finančních darů z rozpočtu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 s úpravou a schvaluje 
vzory smluv o poskytnutí neúčelových finančních darů dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého 
materiálu,  
 
3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí finančních darů  
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 
2019, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 25. října 2019, 
 
4) schvaluje rozpočtové opatření s úpravou, kterým se  
 
sníží výdaje  
na § 6409, pol. 5901     o  330 tis. Kč 
zvýší běžné výdaje 
na § 3419, pol. 5222    o    40 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5492    o    20 tis. Kč 
na § 3429, pol. 5222    o  160 tis. Kč 
na § 3314, pol. 5339    o    20 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5221    o    15 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5492    o    20 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5492    o    15 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5222, org. xx   o    40 tis. Kč 
 
5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  
č. 4 tohoto usnesení a zajistit uzavření darovacích smluv s žadateli dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 25. října 2019. 

365/20/19 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Služby spojené 
s provozem a údržbou kanalizačních zařízení 2019“ v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 2/2016 pro 
zadávání veřejných zakázek a o zaslání výzvy k podání nabídky na služby v rozsahu  
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu, 
 
2)  jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta 
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového investic  
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3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic    
    
náhradníci členů 
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 
2. Marina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic   
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí   
 
3) ukládá zaměstnankyni 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: 8. října 2019,  
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč MBA  T: 8. října 2019. 

366/20/19 1) schvaluje harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2020 a metodiku pro sestavování 

návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2020 dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu,  

 

2) ukládá všem vedoucím odvětvových odborů, ředitelům příspěvkových organizací  

a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu 

požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky, a to v termínech dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 

Z: vedoucí odvětvových odborů,   T: dle termínů uvedených v harmonogramu,  

 ředitelé příspěvkových organizací, 

 velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitele příspěvkových 

organizací a zaměstnankyni pověřenou vedením odboru majetkového, bytového a investic 

informovat velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů o schváleném harmonogramu prací 

na návrhu rozpočtu na rok 2020 a schválené metodice pro sestavování návrhu rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2020, 

Z: Mgr. Martina Škovránová,   T: ihned, 

 Jana Cielecká. 

367/20/19 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 s úpravou, kterým se  
 
zvyšují daňové příjmy 
na pol. 1511       o      378 tis. Kč 
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517   o 12 049 tis. Kč 
 
zvyšují neinvestiční přijaté transfery  
na pol. 4122, ÚZ 120x13014     o      151 tis. Kč  
na pol. 4116, ÚZ 13015      o      303 tis. Kč 
na pol. 4116, ÚZ 13011      o      740 tis. Kč 
 
zvyšují nedaňové příjmy 
na § 3632, pol. 2111      o      100 tis. Kč 
na § 3399, pol. 2111      o        56 tis. Kč 
na § 3111, pol. 2229, ÚZ 120x13014    o      106 tis. Kč   
 
zvyšují investiční přijaté transfery  
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na pol. 4216, ÚZ 107xxxxxx     o 21 744 tis. Kč 
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 3612, pol. 6121, org. 1700014000000   o      559 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5137      o        66 tis. Kč 
na § 3745, pol. 51xx      o      200 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje  
na § 5512, pol. 5xxx, org. 17     o        65 tis. Kč 
na § 3719, pol. 51xx      o        13 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5163      o        28 tis. Kč 
na § 3612, pol. 5xxx      o      372 tis. Kč 
na § 3612, pol. 5169, org. 1700014000000   o      559 tis. Kč 
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015     o      303 tis. Kč 
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011     o      740 tis. Kč 
na § 3399, pol. 51xx      o        20 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5xxx      o        36 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 17000xx000000 o 12 049 tis. Kč         
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 612x, org. xxxxxxxxxxxxx   o        66 tis. Kč 
na § 3613, pol. 6121, ÚZ 107xxxxxx, org. 1700011000000 o 12 691 tis. Kč   
na § 3612, pol. 6121, ÚZ 107xxxxxx, org. 1700014000000 o   9 053 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000   o      200 tis. Kč   
 
zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 1   o      151 tis. Kč 
 
zvyšují se výdaje na vypořádání z minulých let 
na § 6402, pol. 5366, ÚZ 120x13014    o      106 tis. Kč 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 12. října 2019. 

368/20/19 

 

1) pověřuje ředitelku školy k zajištění průběhu voleb do školské rady, orgánu Základní školy 
Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy 
Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, Ostrava – Radvanice, o usnesení rady městského 
obvodu dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 30. září 2019. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

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

 


