Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
25. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 4. prosince 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
438/25/19
439/25/19

440/25/19
441/25/19

Obsah
1) schvaluje program 25. schůze rady městského obvodu konané dne 4. prosince 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) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2020
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) schvaluje pro účetní období roku 2020 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ruší usnesení č. 1169/49/13 ze dne 16. ledna 2013, kterým byly schváleny ceny za
uveřejnění inzerce, smutečních oznámení a vzpomínek v RaB novinách,
3) schvaluje s účinností od 1. ledna 2020 ceník úhrad nákladů za uveřejnění inzerce,
smutečních oznámení a vzpomínek v RaB novinách, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

442/25/19

443/25/19
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4) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodů 1) a 3)
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. prosince 2019.
1) bere na vědomí žádost Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace, a žádost Mateřské školy Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 5, příspěvková
organizace, o přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin od 23. prosince
2019 do 3. ledna 2020, dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu.
1) schvaluje změnu rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou
8, příspěvková organizace, a to zvýšení výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 47.000,Kč z důvodu zvýšení plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 46.398,- Kč,
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dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu,

444/25/19

2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru sociálních věcí a školství informovat
ředitelku Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
o usnesení rady městského obvodu, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Pavlína Vildová, DiS.
T: 9. prosince 2019.
1) projednala návrh na vyřazení a likvidaci majetku Mateřské školy Ostrava – Radvanice,
Těšínská 279, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu,
2) souhlasí s vyřazením a likvidací majetku Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská
279, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,

445/25/19
446/25/19

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru sociálních věcí a školství informovat
ředitelku Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Pavlína Vildová, DiS.
T: 9. prosince 2019.
1) bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání Komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 30. října 2019
dle přílohy předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 18. listopadu 2019 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupenou firmou RHstav projekce s. r. o., sídlem Vojnice 28, 783 46 Těšetice, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD, kanalizační a vodovodní přípojky, sjezdu
na pozemku parc. č. 258/18“, pro pozemek parc. č. 3208, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD,
kanalizační a vodovodní přípojky, sjezdu na pozemku parc. č. 258/18“, pro pozemek parc.
č. 3208, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 11. října 2019 podanou společností PB – ZOS s. r. o., sídlem
Krištofova 1443/27, 716 10 Ostrava - Radvanice, zastoupenou firmou HydroIdea s. r. o.,
sídlem Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Přístavba haly, včetně přeložky vodovodu a odstranění kanalizace a vodovodu na pozemku
parc. č. 2167/75“, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Přístavba haly, včetně
přeložky vodovodu a odstranění kanalizace a vodovodu na pozemku parc. č. 2167/75“,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2019,

447/25/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. prosince 2019.
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 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0671/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 30. září 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží, parc. č. 2027/57, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25,05
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m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0672/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 16. října 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží, parc. č. 3277/10, 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 0673/2019/MBaI s paní 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: 31. prosince 2019,

448/25/19

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv
č. S 0671/2019/MBaI, S 0672/2019/MBaI a S 0673/2019/MBaI dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. prosince 2019.
1) projednala nabídku daru garáže podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím budovy
garáže na pozemku parc. č. 690/20, v k. ú. Radvanice, který je ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, od pana xxxxx,
bytem xxxxx,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu rady města
4) ukládá místostarostce městského obvodu požádat Radu statutárního města Ostravy
o udělení předchozího souhlasu s bezúplatným nabytím nemovitostí, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu rady města

449/25/19

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr bezúplatného nabytí nemovitostí
zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) bere na vědomí zápis č. 18/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0674/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0620/2018/MBaI uzavřené dne 4. ledna 2019, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0675/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0608/2018/MBaI uzavřené dne 7. ledna 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0676/2019/MBaI se xxxxx, trvale
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bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 489/2018/MBaI uzavřené dne 23. listopadu 2018, dle přílohy č. 5 a) předloženého
materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0678/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0463/2018/MBaI uzavřené dne 22. října 2018, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0677/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2019,

450/25/19

12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2019.
1) projednala návrh Dodatku č. 3 ke Směrnici č. 1/2016, pro nakládání s finančními
prostředky, oběh účetních dokladů a účetnictví pro městský obvod Radvanice a Bartovice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2016, pro nakládání s finančními prostředky, oběh
účetních dokladů a účetnictví pro městský obvod Radvanice a Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu, s účinností od 5. prosince 2019,

451/25/19

3) ukládá starostovi seznámit zaměstnance Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
se schválenou směrnicí,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 5. prosince 2019.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – září 2019 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 2019 dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

452/25/19

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 2019 dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 12. prosince 2019.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.:
174/15 ze dne 4. dubna 2002,
262/19/18 ze dne 8. března 2018,
289/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018,
zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) ukládá starostovi městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 12. prosince 2019,

453/25/19

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 12. prosince 2019.
1) schvaluje termín a místo konání 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 12. prosince 2019 v 16:00 hodin v budově hasičské zbrojnice v Ostravě Radvanicích, a stanoví návrh programu zasedání:
- 16:00 hodin – zahájení
- Schválení programu
- Zpráva ověřovatelů zápisu z 6. zasedání
- Volba ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání
- Volba návrhové komise
Poř.č.

Název materiálu

1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Bc. Aleš Boháč, MBA
obvodu
Zápisy o kontrolách provedených kontrolním Bc. Martina Stankušová
výborem
Zápisy z jednání finančního výboru
Bc. Aleš Boháč, MBA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

454/25/19

Návrh na změnu usnesení zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
městského obvodu na rok 2019
Záměr odkupu části pozemku parc. č. 1443/1
v k. ú. Radvanice
Návrh na prodej části pozemku parc. č. 867/5
v k.ú. Radvanice
Bezúplatné nabytí zpevněné plochy darem
od Klubu rybářů Jan Maria z. s.
Nabídka
k odkupu
garáží
na
pozemcích
v k.ú. Radvanice
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského
obvodu za leden – září 2019
Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2020
a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 2023

Předkladatel materiálu

Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová
Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Aleš Boháč, MBA

- Diskuze
- Závěr.
1) bere na vědomí zápis č. 19/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0682/2019/MBaI se xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
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č. 25, na ulici Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava - Bartovice, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0683/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, ke dni 31. prosince 2019, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2019,

455/25/19

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2019.
1) projednala návrh kupní smlouvy č. S 0680/2019/MBaI na odkoupení části pozemku
o výměře 16 m², parc. č. 1443/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 701,
od manželů pana xxxxx a paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č.1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením kupní smlouvy
č. S 0680/2019/MBaI na odkoupení části pozemku o výměře 16 m², parc. č. 1443/1,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 701, od manželů pana xxxxx a paní
xxxxx, bytem xxxxx, 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: dle termínu zastupitelstva,

456/25/19

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit návrh kupní smlouvy zastupitelstvu
městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,
1) bere na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem Zastupitelstva
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápisy
o kontrolách provedených kontrolním výborem Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice
a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 12. prosince 2019.

457/25/19

Tisková
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1) schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019, kterým se
zvyšují nedaňové příjmy
na § 3399, pol. 2111

o

24 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000

o

36 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 5512, pol. 50xx, org. 16

o

220 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3399, pol. 5xxx
na § 2219, pol. 51xx
na § 5512, pol. 51xx, org. 16

o
o
o

24 tis. Kč
36 tis. Kč
220 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 18. prosince 2019.
V bodě 4) se termín „12. prosince 2019“ nahrazuje termínem „19. prosince 2019“.

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

25. schůze ze dne 4. prosince 2019

oprava
usnesení č.
423/24/19
ze dne 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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