Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
27. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 15. ledna 2020
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
483/27/20
484/27/20

Obsah
1) schvaluje program 27. schůze rady městského obvodu konané dne 15. ledna 2020.
1) bere na vědomí zprávu z jednání výběrové komise pro obsazení pracovního místa
vedoucího odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje dnem 1. února 2020, na návrh starosty městského obvodu v souladu s ust. § 102,
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na pracovní místo vedoucího odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice Mgr. Ivanu Bollogovou, nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx,

485/27/20
486/27/20

3) ukládá starostovi městského obvodu zajistit úkony spojené se jmenováním,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. ledna 2020.
1) bere na vědomí Zápis z 7. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského
obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 16. prosince 2019 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
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,

487/27/20

488/27/20

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: 20. ledna 2020.
1) bere na vědomí zápis č. 6/2019 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 11. prosince 2019
dle přílohy předloženého materiálu.
1) projednala návrh Dodatku č. 1 Kontrolního řádu městského obvodu Radvanice a Bartovice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje s účinností od 16. ledna 2020 Dodatek č. 1 Kontrolního řádu městského obvodu
Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

489/27/20

3) ukládá starostovi městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského obvodu
s dodatkem dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 16. ledna 2020.
1) projednala žádost společnosti Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548 o poskytnutí finančního daru
ve výši 15.000,00 Kč z rozpočtu městského obvodu na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
2) rozhodla o neposkytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2020
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společnosti Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem
Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548,

490/27/20

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zaslat žadateli odpověď dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. ledna 2020.
1) projednala žádost ze dne 4. června 2019, podanou panem P. L., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží, parc. č. 3120/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku pod garáží, parc. č. 3120/25, zastavěná
plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 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. února 2020,

491/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. února 2020.
1) projednala žádost ze dne 6. ledna 2020, podanou paní L. K., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 1132/13, zahrada, o celkové výměře 240 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1132/13, zahrada, o celkové
výměře 240 m2, v k. ú. Radvanice, obec 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: 15. února 2020,

492/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. února 2020.
1) projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy, podanou manželi xxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení dohody o ukončení nájmu č. S 0002/2020/MBaI, částí pozemků parc.
č. 2632, orná půda, o celkové výměře 200 m2 a parc. č. 2633, trvalý travní porost, o celkové
výměře 8 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, manželům R., 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. února 2020,

493/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu
č. S 0002/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. února 2020.
1) projednala žádost ze dne 6. listopadu 2019, podanou Vzdělávacím střediskem RACIO,
Jana Školová, sídlem Morávka 301, 739 04 Morávka, o pronájem 2 místností o velikosti cca
60 m2, v budově Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu 2 místností o velikosti cca 60 m2, v budově Klubu
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důchodců v Ostravě – Bartovicích, 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: 10. února 2020,

494/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. února 2020.
1) projednala návrh darovací smlouvy na dovybavení JSDH Ostrava – Radvanice speciální
technikou potřebnou pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně
obyvatel, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení darovací smlouvy na dovybavení JSDH Ostrava – Radvanice vedené
pod č. S 0008/2020/MBaI, 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: 10. února 2020,

495/27/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy č. S 0008/2020/MBaI,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. února 2020.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00
Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh
č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0009/2020/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2006, o výměře 3.002 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
1938/2 Hutňan, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 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: 10. února 2020,

496/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. S 0009/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. února 2020.
1) projednala návrh kupní smlouvy č. 0005/2020/SŘDaŽP „Nákladní automobil Mercedes Benz SPRINTER 209 CDI DK V/36“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 0005/2020/SŘDaŽP „Nákladní automobil
Mercedes - Benz SPRINTER 209 CDI DK V/36“ 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: 24. ledna 2020,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu kupní smlouvy
č. 0005/2020/SŘDaŽP „Nákladní automobil Mercedes - Benz SPRINTER 209 CDI DK
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V/36“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 24. ledna 2020.
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 žádost D. G., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0592/2017/MBaI uzavřené dne 23. listopadu 2017, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0011/2020/MBaI s D. G., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost K. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0007/2019/MBaI uzavřené dne 22. ledna 2019, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0012/2020/MBaI s K. M., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost L. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0624/2018/MBaI uzavřené dne 2. ledna 2019, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0013/2020/MBaI s L. H., 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,
Z: Jana Cielecká
T: 29. února 2020,

499/27/20

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. února 2020.
1) projednala návrh plánu kontrolní činnosti Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje plán kontrolní činnosti Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok
2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá starostovi městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2020.
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1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace, o souhlas zřizovatele k převodu finančních prostředků ve výši 99.000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investic, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 99.000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investic Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

501/27/20

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: 20. ledna 2020.
1) projednala záměr pronájmu kuchyně v budově Společenského domu v Ostravě –
Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu kuchyně v budově Společenského domu v Ostravě
– Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec 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: 10. února 2020,

502/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. února 2020.
1) projednala žádost společnosti GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, zastoupenou společností GridService, s. r. o., sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Zábrdovice, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0016/2020/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 790/5, o výměře 1.571 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
plynovodní přípojky a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 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: 10. února 2020,

503/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. S 0016/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. února 2020.
1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotace ze Státního fondu životního prostředí
České republiky, v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí, pro projekt „Energetické
úspory Společenského domu v Ostravě - Bartovicích“ v předpokládané výši celkových
výdajů 25.805.199,- Kč včetně DPH,
2) souhlasí s návrhem přípravy a podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí, pro projekt
dle bodu 1) tohoto usnesení
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit Radě města Ostravy materiál ke schválení
přípravy a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí, pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení
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T: dle termínu Rady města,

4) ukládá starostovi městského obvodu předložit žádost o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí, pro projekt
dle bodu 1) tohoto usnesení
504/27/20

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 3. února 2020.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly, zastoupenou RH elektro s. r. o., sídlem Žižkova 139, 739 61 Třinec – Staré
Město, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0026/2020/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 843/5, o výměře 497 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby zemního
kabelového elektrického vedení NN a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 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: 10. února 2020,

505/27/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. S 0026/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. února 2020.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se
snižují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5137

o 6 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6130

o 6 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 24. ledna 2020.

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

