Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
23. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 6. listopadu 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1) schvaluje program 23. schůze rady městského obvodu konané dne 6. listopadu 2019.
400/23/19
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
401/23/19
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,

402/23/19

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 3 (S 0592/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní
přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle příloh č. 1, 2 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 (S 0592/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní
přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 3 (S 0592/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 22. listopadu 2019,

403/23/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 3
(S 0592/2019/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 22. listopadu 2019.
1) projednala žádosti Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace o schválení upraveného odpisového plánu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,
2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,
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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: 15. listopadu 2019.
1) projednala žádost spolku BOXING OSTRAVA, z. s., IČ 22719423, se sídlem Hladnovská
259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč
z rozpočtu městského obvodu na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč z rozpočtu městského obvodu
na rok 2019 a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 na poskytnutí finančního daru
spolku BOXING OSTRAVA, z. s., IČ 22719423, se sídlem Hladnovská 259/128, Muglinov,
712 00 Ostrava, s úpravou v příloze č. 2,
3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
sníží výdaje na § 6409, pol. 5901
o 20 tis. Kč
zvýší výdaje na § 3419, pol. 5222
o 20 tis. Kč,
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit všechny potřebné úkony k uzavření
darovací smlouvy dle bodu č. 2 a realizovat rozpočtové opatření dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 15. listopadu 2019,

405/23/19

5) pověřuje starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. listopadu 2019.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství dle přílohy č. 2 a návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) schvaluje bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) schvaluje, po zapracování úprav dle přílohy č. 4 předloženého materiálu Magistrátem
města Ostravy do návrhu vyhlášky, návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
ze psů dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit informování Magistrátu města Ostravy
o projednání návrhů obecně závazných vyhlášek dle bodu č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 13. listopadu 2019,

406/23/19

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu odpovědi Magistrátu města Ostravy
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. listopadu 2019.
1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k výkupu a následnému svěření
pozemků v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 115, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 374 m2,
- pozemek parc. č. 116/2, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 583 m2,
dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s výkupem a následným svěřením pozemků v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 115, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 374 m2
- pozemek parc. č. 116/2, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 583 m2,
dle přílohy č. 2 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: 20. listopadu 2019,

407/23/19

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. listopadu 2019.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0495/2018/MBaI uzavřené dne 29. října 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0607/2019/MBaI se xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
č. 26, na ulici Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava - Bartovice, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0609/2019/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 30. listopadu 2019, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2019,

408/23/19

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2019.
1) projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
od společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 25458302,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0605/2019/MBaI o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí NN od společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2019,

409/23/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí NN, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2019.
1) projednala žádost ze dne 30. září 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/57, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25,05 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/57, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 25,05 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 16. října 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 3277/10, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/10, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
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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: 30. listopadu 2019,

410/23/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2019.
1) projednala záměr prodeje přebytečného majetku městského obvodu – řetízku ze žlutého
kovu, získaného z pozůstalosti po zemřelém panu Jaroslavu Zmiejovi, narozeném 28. března
1955, zemřelém 8. července 2019, posledně bytem Jindřicha Plachty 742/5, 708 00 Ostrava –
Poruba,
2) rozhodla o záměru prodat šperk získaný z pozůstalosti dle bodu č. 1 tohoto usnesení
a přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) rada jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek ,,Oznámení záměru prodeje“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Bc. Martina Stankušová, předseda,
2. Ing. Renáta Spěváková,
3. Jana Cielecká,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. listopadu 2019,

411/23/19

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu záměru dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. listopadu 2019.
1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k výkupu podílu 12/144
a následnému svěření pozemku, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 689, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 793 m2
dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s výkupem podílu 12/144 a následným svěřením pozemku
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 689, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 793 m2
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. listopadu 2019,
4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. listopadu 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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