Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
21. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 9. října 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
369/21/19
370/21/19

371/21/19

Obsah
1) schvaluje program 21. schůze rady městského obvodu konané dne 9. října 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,
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.
1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-20/2019 ze dne
25. dubna 2019, vedeného pod č. S 0541/2019/TAJ, s Úřadem práce České republiky,
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-20/2019 ze dne 25. dubna 2019,
vedeného pod č. S 0541/2019/TAJ, s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. října 2019,

372/21/19
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4) zmocňuje starostu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2019.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
č. 6, na ulici Matušínského 1044/8, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 a)
předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0546/2019/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 31. říjnu 2019, dle přílohy č. 1 b) předloženého
materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0379/2018/MBaI uzavřené dne 11. září 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0548/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0218/2017/MBaI uzavřené dne 31. května 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0544/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, s úpravou ceny v příloze,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2019,

373/21/19

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2019.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) schvaluje bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle přílohy č. 2 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: 31. října 2019,

374/21/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města
Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. října 2019.
1) projednala nabídku ze dne 24. června 2019, podanou panem xxxxx, xxxxx, na odprodej
části pozemku o výměře 16 m², parc. č. 1443/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném
na LV č. 701, dle příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem odkupu části pozemku
parc. č. 1443/1, zahrada, o výměře 16 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, od manželů
xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr odkupu pozemku zastupitelstvu
městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,
5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr odkupu pozemku Radě města
Ostravy, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
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Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu rady města.
1) projednala žádost podanou dne 26. listopadu 2018 panem Liborem Klimšou, jednatelem
společnosti LIGMI, s. r. o., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné, o odkoupení části
pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 867/5, v k. ú. Radvanice,
dle příloh č. 1 až 7 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem části pozemku parc.
č. 867/5, v k. ú. Radvanice a následným uzavřením kupní smlouvy č. S 0488/2019/MBaI
se společností LIGMI, s. r. o., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné, na pozemek parc.
č. 867/6, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 249 m2 v k. ú. Radvanice, který
vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 867/5, ostatní plocha, jiná plocha,
o celkové výměře 786 m2 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 12. prosince 2019,

376/21/19

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 12. prosince 2019.
1) projednala žádost ze dne 1. srpna 2019, podanou společností euroAWK, s. r. o., sídlem
Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4, IČ: 24196819, o pronájem pozemků pod reklamními
panely umístěnými na částech pozemků parc. č. 1713, neplodná půda, ostatní plocha,
o celkové výměře 1.975 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a parc. č. 907/1, ostatní
komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 5.025 m2, v k. ú. Bartovice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o neschválení záměrů pronájmu částí pozemků, parc. č. 1713, neplodná půda,
ostatní plocha, o celkové výměře 1.975 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a parc. č. 907/1,
ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 5.025 m2, v k. ú. Bartovice, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,

377/21/19

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. října 2019.
1) projednala žádost ze dne 27. září 2019 podanou společností DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA a. s., sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Oprava MK ul. K Hájence“, pro pozemky parc. č. 2033 a parc. č. 2067,
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Oprava MK
ul. K Hájence“, pro pozemky parc. č. 2033 a parc. č. 2067, vše v k. ú. Bartovice, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. října 2019,

378/21/19
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. října 2019.
1) projednala žádost ze dne 9. září 2019 podanou společností GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská
940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci firmou IGEA s. r. o.,
Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava - Přívoz, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu „PROP MS Ostrava Rudná“, a to na
části pozemku parc. č. 113/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec
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Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 9 bm, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0543/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „PROP MS Ostrava Rudná“, a to na
části pozemku parc. č. 113/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 9 bm, 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: 30. října 2019,

379/21/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0543/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. října 2019.
1) projednala žádost podílových vlastníků 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 0540/2019/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1767, o výměře 2.092 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby vodovodní
přípojky a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných - podílových vlastníků xxxxx a 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: 30. října 2019,

380/21/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. S 0540/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. října 2019.
1) projednala email ze dne 7. října 2019 zaslaný společností HOME MONT s. r. o., sídlem
U Tržnice 424/3a, 747 05 Opava, s žádostí o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Novostavba BD s pečovatelskými byty, včetně ČOV, vsaku, přípojek IS a zpevněných
ploch“, pro pozemky parc. č. 373, parc. č. 3205 a parc. č. 3210/1, vše v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba BD
s pečovatelskými byty, včetně ČOV, vsaku, přípojek IS a zpevněných ploch“, pro pozemky
parc. č. 373, parc. č. 3205 a parc. č. 3210/1, vše 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 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. října 2019,

381/21/19
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. října 2019.
1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby pod názvem „Služby spojené s provozem
a údržbou kanalizačních zařízení 2019“, která neobsahovala všechny požadované náležitosti
zadavatele, a to nabídku pana Vladimíra Majdyše, Horymírova 1173/2, 736 01 Havířov-
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Město, IČ 63307839, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Služby spojené
s provozem a údržbou kanalizačních zařízení 2019“, o výběru nejvýhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0506/2019/MBaI se zhotovitelem: Pavel Pokorný, U Kříže
729, 742 85 Vřesina, IČ 12652911, dle příloh č.1, 2, 3 a 5 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0506/2019/MBaI,
dle bodů č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 11. října 2019,

382/21/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0506/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 11. října 2019.
1) projednala veřejnoprávní smlouvu o změně využití území č. 57/VPS/2019 pod názvem
„Změna využití vodní plochy v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o změně využití území č. 57/VPS/2019 pod
názvem „Změna využití vodní plochy v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“
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: 25. října 2019,

383/21/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu veřejnoprávní
smlouvy o změně využití území č. 57/VPS/2019 pod názvem „Změna využití vodní plochy
v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 25. října 2019.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0557/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 377/2019/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Celoplošné opravy místních
komunikací v roce 2019“, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0557/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 377/2019/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Celoplošné opravy místních
komunikací v roce 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0557/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 377/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 18. října 2019,

384/21/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
(S 0557/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 377/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 18. října 2019.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019, kterým se
snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 51xx
zvyšují běžné výdaje
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o

300 tis. Kč
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na § 2212, pol. 51xx

Tisková
oprava
usnesení
č.352/19/19
z 11. září
2019

21. schůze ze dne 9. října 2019

o

300 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 16. října 2019.
V bodě 2) usnesení se text „plynové přípojky“ nahrazuje textem „vodovodní přípojky“.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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