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Usnesení  
26. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 18. prosince 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

458/26/19 1) schvaluje program 26. schůze rady městského obvodu konané dne 18. prosince 2019. 

459/26/19 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. 

460/26/19 1) rozhodla odepsat nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za pohřbení občanů na náklady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice, a to 
a) ve výši 845,00 Kč za pohřbení Petra Pihara, 
b) ve výši 52,08 Kč za pohřbení Eduarda Mužíka, 
c) ve výši 6.773,50 Kč za pohřbení Anděly Krejzové, 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 31. prosince 2019. 

461/26/19 1) projednala žádost ze dne 30. října 2019, podanou panem xxxxx, bytem  
xxxxx, o pronájem pozemku pod garáží, parc. č. 690/30, zastavěná plocha a nádvoří,  
o celkové výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0697/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 
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. ledna 2020, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  
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č. S 0697/2019/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. ledna 2020. 

462/26/19 1) projednala žádost ze dne 9. října 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 
pozemků parc. č. 632/2, zahrada, o celkové výměře 272 m2, parc. č. 632/4, zahrada,  
o celkové výměře 630 m2 a parc. č. 632/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře  
16 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0691/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 
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. ledna 2020, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  
č. S 0691/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. ledna 2020. 

463/26/19 1) projednala  
a) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace 
na rok 2020 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021 - 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
b) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace 
na rok 2020 dle přílohy č. 4 a č. 5 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021 - 2022 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
c) návrh rozpočtu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace 
na rok 2020 dle přílohy č. 7 a č. 8 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021 - 2022 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje 
a) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace na rok 
2020 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a střednědobý výhled rozpočtu na léta 
2021 - 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
b) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace na rok 
2020 dle přílohy č. 4 a č. 5 předloženého materiálu a střednědobý výhled rozpočtu na léta 
2021 - 2022 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
c) rozpočet Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace na rok 
2020 dle přílohy č. 7 a č. 8 předloženého materiálu a střednědobý výhled rozpočtu na léta 
2021 - 2022 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá ředitelkám příspěvkových organizací vyvěsit schválený rozpočet na rok 2020  
a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2022 na webových stránkách školy  
a zaměstnankyni pověřené vedením odboru sociálních věcí a školství na webových stránkách 
městského obvodu,  
Z: Dana Lérová                   
    Bc. Táňa Krumniklová 
    Mgr. Hana Ostřanská  
    Pavlína Vildová, DiS.    T: ihned. 

464/26/19 1) bere na vědomí protokol z otevírání obálek a posouzení nabídek k záměru prodeje 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, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření kupní smlouvy č. S 0692/2019/MBaI s paní xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, na prodej řetízku ze žlutého kovu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2020, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy  
č. S 0692/2019/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2020. 

465/26/19 1) projednala žádost o prodloužení nájmu reklamních ploch od společnosti INZERTPRESS  
s. r. o., se sídlem Chudenická 30, 110 00 Praha 10, IČ: 25048694, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0687/2019/MBaI ke smlouvě o nájmu 
reklamních ploch se společností INZERTPRESS s. r. o., se sídlem Chudenická 30, 110 00 
Praha 10, IČ: 25048694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 30. ledna 2020, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 vedeného pod  
č. S 0687/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová       T: 30. ledna 2020. 

466/26/19 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím daru na základě návrhu darovací smlouvy  
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) souhlasí s přijetím daru na základě návrhu darovací smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru sociálních věcí a školství informovat 
žadatele o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 1 a 2, 
Z: Pavlína Vildová, DiS.    T: 16. prosince 2019. 

467/26/19 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0017/2019/MBaI uzavřené dne 23. ledna 2019, dle přílohy č. 1 a) předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0689/2019/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 0008/2019/MBaI uzavřené dne 25. ledna 2019, dle přílohy č. 2 a) předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0690/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2020, 
 
6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. ledna 2020. 

468/26/19 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0688/2019/MBaI mezi společností ProFaktum s. r. o., 
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Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087 a Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0688/2019/MBaI mezi společností ProFaktum  
s. r. o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087 a Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0688/2019/MBaI,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  
č. S 0688/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. prosince 2019. 

469/26/19 1) projednala žádost ze dne 13. listopadu 2019 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci 
společností ProfiProjekt s. r. o., sídlem Collo-louky 126, 738 01 Frýdek – Místek, o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 
„IP – 12 – 8025477/VB/002/“, a to na části pozemku parc. č. 3226, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 7 bm, dle příloh  
č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0693/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „IP – 12 – 8025477/VB/002/“, a to na 
části pozemku parc. č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 7 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 26. listopadu 2019 podanou společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s., sídlem Olšanská 6, 130 00 Praha 3, zastoupena na základě plné moci 
společností Vegacom a. s. – Divize Sítě, pracoviště Holzova 10a, 628 00 Brno - Líšeň,  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  
a provést stavbu „11010 – 084832 WTT x 9_NT_T_OSRAV_OK“, a to na částech pozemků 
parc. č. 3258, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1265, zahrada, vše v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 25 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0694/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „11010 – 084832 WTT  
x 9_NT_T_OSRAV_OK“, a to na částech pozemků parc. č. 3258, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1265, zahrada, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 25 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost ze dne 20. listopadu 2019 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  
a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 452, ostatní 
plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm a 10 m2,  
dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0695/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na 
části pozemku parc. č. 452, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 1 bm a 10 m2, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 
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7) projednala žádost ze dne 18. listopadu 2019 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 
zastoupenou na základě plné moci společností RHstav projekce s. r. o., sídlem Vojnice 28, 
783 46 Těšenice, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající 
právo umístit a provést stavbu vodovodní, kanalizační přípojky, sjezdu a chodníku, a to na 
části pozemku parc. č. 3208, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm a 5 m2, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého 
materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0696/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní, kanalizační přípojky, 
sjezdu a chodníku, a to na části pozemku parc. č. 3208, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm a 5 m2, dle přílohy č. 4 c) 
předloženého materiálu, 
 
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2020, 
 
10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  
č. S 0693/2019/MBaI, S 0694/2019/MBaI, S 0695/2019/MBaI a S 0696/2019/MBaI o zřízení 
služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2020. 

470/26/19 1) projednala žádost ze dne 21. října 2019 podanou panem xxxxx, bytem  
xxxxx, o uzavření Dodatku č. 1 a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,  
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí vedeného pod  
č. S 0698/2019/MBaI, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0699/2019/MBaI o zřízení věcného břemene – 
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 1965, o výměře 3.207 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1964, o výměře 719 m2, koryto vodního toku, 
vodní plocha, vše 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 oprávněného – pana xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2020, 
 
5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv č. S 0698/2019/MBaI  
a S 0699/2019/MBaI, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2020. 

471/26/19 1) projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo 
umístit a provést stavbu „Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“, a to na části pozemku 
parc. č. 3268/2, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 a 2 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0700/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Parkoviště na ulici Dopravní  
v Radvanicích“, a to na části pozemku parc. č. 3268/2, ostatní plocha, silnice,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
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realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 30. ledna 2020, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  
č. S 0700/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. ledna 2020. 

472/26/19 1) projednala žádost ze dne 9. prosince 2019, podanou společností Ostravské městské lesy  
a zeleň s. r. o., sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, o pronájem pozemků parc. 
č. 7, orná půda, o celkové výměře 2.080 m2, parc. č. 9/1, orná půda, o celkové výměře 13.711 
m2, parc. č. 9/3, orná půda, o celkové výměře 15.473 m2, parc. č. 9/4, orná půda, o celkové 
výměře 838 m2, parc. č. 9/5, orná půda, o celkové výměře 620 m2, parc. č. 9/7, orná půda,  
o celkové výměře 9.970 m2, parc. č. 9/8, orná půda, o celkové výměře 4.917 m2 a parc. č. 24, 
trvalý travní porost, o celkové výměře 4.061 m2, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků parc. č. 7, orná půda, o celkové výměře 
2.080 m2, parc. č. 9/1, orná půda, o celkové výměře 13.711 m2, parc. č. 9/3, orná půda,  
o celkové výměře 15.473 m2, parc. č. 9/4, orná půda, o celkové výměře 838 m2, parc. č. 9/5, 
orná půda, o celkové výměře 620 m2, parc. č. 9/7, orná půda, o celkové výměře 9.970 m2, 
parc. č. 9/8, orná půda, o celkové výměře 4.917 m2 a parc. č. 24, trvalý travní porost,  
o celkové výměře 4.061 m2, vše v k. ú. Bartovice, 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: 31. ledna 2020, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2020. 

473/26/19 1) projednala žádost JSDH Ostrava – Radvanice, o jmenování nového člena do JSDH Ostrava 
- Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) jmenuje nového člena do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice  
v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001 o organizaci  
a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 
2020: 
 
- xxxxx, nar. xxxxx 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje velitele jednotky JSDH Ostrava – Radvanice, k podpisu jmenování člena 
jednotky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Richard Dudek, DiS.  T: 31. prosince 2019. 

474/26/19 1) projednala návrh přípravy a podání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 78. výzvy, Energetické 
úspory v bytových domech III pro projekt „Energetické úspory bytových domů v Ostravě – 
Radvanicích a Bartovicích, část I“ v předpokládané výši celkových výdajů 55. 440. 000,- Kč 
včetně DPH,  
 
2) souhlasí s návrhem přípravy a podáním žádosti o dotace z Evropského fondu pro 
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regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 78. výzvy, 
Energetické úspory v bytových domech III pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, 
 
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit žádost o dotaci z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 78. výzvy, 
Energetické úspory v bytových domech III pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA          T: 31. prosince 2019. 

475/26/19 1) projednala žádost Mgr. Evy Studentové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu     
s vydáním majetku po zemřelém Miroslavu Janušinském, statutárnímu městu Ostrava, 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Miroslavu Janušinském notářkou JUDr. Evou 
Studentovou dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Evu 
Studentovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 31. prosince 2019. 

476/26/19 1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého 
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, 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. ledna 2020, 
 
4) ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku,  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
Z: Jiří Stankuš    T: 31. ledna 2020. 

477/26/19 1) projednala návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace 
projektu „Chodník ul. Těšínská – směr Bartovice“, s Městem Šenov, sídlem Radniční náměstí 
300, 739 34 Šenov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) rozhodla o uzavření partnerské smlouvy č. S 0705/2019/MBaI s Městem Šenov, sídlem 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 20. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu partnerské smlouvy  
č. S 0705/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. prosince 2019. 

478/26/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019, kterým se  
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517  o   1 527 tis. Kč 
 
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR    
na pol. 4116, ÚZ 14004     o        67 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje  
na § 3399, pol. 51xx     o          2 tis. Kč 
na § 3111, pol. 51xx, ÚZ xxxxx    o      229 tis. Kč  
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na § 5512, pol. 51xx, org. xx    o        67 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje  
na § 6409, pol. 5902     o   1 527 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004, org. xx  o        67 tis. Kč 
na § 3349, pol. 51xx     o          2 tis. Kč 
 
snižuje daňové výdaje 
na pol. 1511      o        67 tis. Kč 
 
snižují neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ xxxxx     o      229 tis. Kč 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 31. prosince 2019. 

479/26/19 1) projednala návrh smlouvy č. S 0706/2019/MBaI o dodávce vody a o odvádění odpadních 
vod pro Bytový dům, sídlem Lipinská 839/5, 716 00 Ostrava – Radvanice, se společností 
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – 
Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0706/2019/MBaI o dodávce vody a o odvádění 
odpadních vod, se společností Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Nádražní 
28/3114, 729 71 Ostrava – 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: 20. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dodávce vody a o odvádění 
odpadních vod, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 20. prosince 2019. 

480/26/19 1) bere na vědomí zápis č. 20/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0708/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0709/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci, dle tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2020, 
 
5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. ledna 2020. 

481/26/19 1) projednala skutečnosti vztahující se k okolnostem stížnosti vůči kontrolovanému subjektu 
Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace dle přílohy  
č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto materiálu, 
 
2) souhlasí s obsahem stanoviska městského obvodu k výsledku šetření České školní inspekce 
dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová    T: 3. ledna 2020. 

482/26/19 1) projednala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. S 0711/2015 uzavřené s FABEX 
MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 0711/2015 uzavřené s FABEX 
MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 31. prosince 2019, 
 
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo                                      
č. 0711/2015 uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 
651/16, IČ 26849976, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová    T: 31. prosince 2019. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


