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Usnesení  
22. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 23. října 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

385/22/19 1) schvaluje program 22. schůze rady městského obvodu konané dne 23. října 2019. 

386/22/19 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. 

387/22/19 1) projednala Příkaz č. 2/2019, kterým se stanovuje plán inventur městského obvodu 
Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje Příkaz č. 2/2019, kterým se stanovuje plán inventur městského obvodu 
Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá tajemníkovi úřadu zajistit realizaci příkazu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
Z: tajemník    T: 1. února 2020, 
 
4) odvolává Mgr. Petru Varyšovou z funkce členky Ústřední inventarizační komise,  
a to ke dni 24. říjnu 2019,  
 
5) jmenuje Lucii Bartkovou, zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
členkou Ústřední inventarizační komise Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice,  
a to s účinností od 25. října 2019. 

388/22/19 1) bere na vědomí zápis z 5. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského 
obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu. 

389/22/19 1) projednala návrh Dohody o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb  
č. S 0066/2015 uzavřené s JUDr. Richardem Mencnerem, se sídlem Milíčova 12, 702 00 
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Ostrava – Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb  
č. S 0066/2015 uzavřené s JUDr. Richardem Mencnerem, se sídlem Milíčova 12, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) odvolává ke dni 15. listopadu 2019 plnou moc č. 1/2019 udělenou zmocněnci JUDr. 
Richardovi Mencnerovi, se sídlem Milíčova 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
IČ 66242291, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) projednala návrh Smlouvy o poskytování právních služeb č. S 0555/2019/OaVV  
s Mgr. Lucií Polákovou, advokátkou, se sídlem Slívova 632/5, 710 00 Ostrava, IČ 03660699, 
a návrh na udělení plné moci č. 8/2019 dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu, 
 
5) schvaluje výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2. Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných 
zakázek ze způsobu zadání veřejné zakázky na služby, tj. zadání veřejné zakázky na právní 
služby přímo jednomu subjektu postupem dle čl. IV. místo postupu dle čl. V. vnitřní 
směrnice, 
 
6) souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb č. S 0555/2019/OaVV  
s advokátkou Mgr. Lucií Polákovou, se sídlem Slívova 632/5, 710 00 Ostrava, IČ 03660699, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  
 
7) uděluje plnou moc č. 8/2019 zmocněnci, kterým je advokátka Mgr. Lucie Poláková,  
se sídlem Slívova 632/5, 710 00 Ostrava, IČ 03660699, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
8) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 31. října 2019, 
 
9) zmocňuje starostu k podpisu dokumentů dle tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. října 2019. 

390/22/19 1) projednala žádost ze dne 30. září 2019 podanou společností PMB - ZOS, s. r. o., sídlem 
Krištofova 1443/27, 716 00 Ostrava - Radvanice, zastoupenou na základě plné moci 
společností HydroIdea s. r. o., Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, o uzavření smlouvy  
o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu 
„Přístavba haly“, a to na části pozemku parc. č. 2189, trvalý travní porost, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0572/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Přístavba haly“, a to na části 
pozemku parc. č. 2189, trvalý travní porost, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 20 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: 15. listopadu 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  
č. S 0572/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. listopadu 2019. 

391/22/19 1) projednala žádost ze dne 28. června 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 
pozemků parc. č. 790/104, trvalý travní porost, o celkové výměře 126 m2 a parc. č. 790/105, 
trvalý travní porost, o celkové výměře 115 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0567/2019/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx, 
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 17. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemků parc. č. 584/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 258 m2 a parc.  
č. 585/1, zahrada, o celkové výměře 870 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0571/2019/MBaI s panem 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: 31. října 2019, 
 
6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  
č. S 0567/2019/MBaI, S 0571/2019/MBaI a dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. října 2019. 

392/22/19 1) projednala žádost ze dne 7. října 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 
pozemku pod garáží parc. č. 2027/131, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 2027/131, zastavěná 
plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 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: 15. listopadu 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. listopadu 2019. 

393/22/19 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0517/2017/MBaI uzavřené dne 31. října 2017, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0574/2019/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 0492/2018/MBaI uzavřené dne 1. listopadu 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0577/2019/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 0610/2017/MBaI uzavřené dne 30. listopadu 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého 
materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0576/2019/MBaI s xxxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 
 
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle tohoto usnesení, 
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Z: Jana Cielecká   T: 30. listopadu 2019, 
 
8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. listopadu 2019. 

394/22/19 1) bere na vědomí zápis č. 3/2019 z jednání finančního výboru konaného dne 12. června 2019 
dle přílohy č. 1 a zápis č. 4/2019 z jednání finančního výboru konaného dne 9. září 2019  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 3/2019 a zápis č. 4/2019 z jednání 
finančního výboru dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 12. prosince 2019. 

395/22/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019 s úpravou, kterým se  
 
zvyšují daňové příjmy 
na pol. 1511       o      198 tis. Kč 
 
zvyšují neinvestiční přijaté transfery  
na pol. 4116, ÚZ 107xxxxxx     o        81 tis. Kč 
na pol. 4111, ÚZ 98018, org. 517    o        10 tis. Kč 
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517   o      368 tis. Kč 
 
zvyšují převody z vlastních fondů 
na § 6330, pol. 4139      o        40 tis. Kč 
 
zvýší financování 
na pol. 8115       o        40 tis. Kč 
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 3612, pol. 6121, ÚZ 107xxxxxx, org. 1700014000000 o   8 328 tis. Kč 
na § 3613, pol. 6121, ÚZ 107xxxxxx, org. 1700011000000 o 11 631 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3745, pol. 51xx      o      400 tis. Kč 
 
snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617   o   4 406 tis. Kč 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617   o      778 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje  
na § 6149, pol. 5xxx, ÚZ 98018     o        10 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5342      o        40 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5xxx, ÚZ 88     o        35 tis. Kč 
na § 6112, pol. 5xxx, ÚZ 88     o          5 tis. Kč 
na § 3745, pol. 50xx      o      400 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5xxx, org. 16     o        63 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5xxx, org. 17     o          5 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030     o      368 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3612, pol. 6121, org. 1700051000000   o      130 tis. Kč 
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 617   o   3 922 tis. Kč 
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na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 617   o 10 934 tis. Kč 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 6. listopadu 2019. 

396/22/19 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0536/2019/SŘDaŽP pod názvem „Zimní 
údržba místních komunikací, ploch a chodníků v k. ú. Radvanice a Bartovice v období 2019-
2023“, 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 0536/2019/SŘDaŽP pod názvem „Zimní údržba 
místních komunikací, ploch a chodníků v k. ú. Radvanice a Bartovice v období 2019-2023“, 
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 0536/2019/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová    T: 31. října 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  
č. S 0536/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. října 2019. 

397/22/19 1) projednala návrh Dodatku č. 1 Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Radvanice  
a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje s účinností od 4. listopadu 2019 Dodatek č. 1 Organizačního řádu Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) zřizuje s účinností od 4. listopadu 2019 nové funkční místo sociálního pracovníka v rámci 
Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) stanoví ke dni 4. listopadu 2019 v souladu s bodem 3) tohoto usnesení celkový počet 
zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice  
a Bartovice na 53 zaměstnanců, 
 
5) ukládá starostovi městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského obvodu  
s dodatkem organizačního řádu a zabezpečit úkony spojené s organizační změnou dle tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 4. listopadu 2019. 

398/22/19 1) bere na vědomí sdělení Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace k zájmu o provoz školní dužiny a školního klubu ze dne 20. září 2019 dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu. 

399/22/19 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0588/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0292/2019/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava ulice Durčákova“ dle příloh 
č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0588/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0292/2019/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava ulice Durčákova“  
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 0588/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0292/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová   T: 13. listopadu 2019, 
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4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  
č. 1 (S 0588/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0292/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 13. listopadu 2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


