Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
28. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 29. ledna 2020
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
506/28/20
507/28/20

Obsah
1) schvaluje program 28. schůze rady městského obvodu konané dne 29. ledna 2020.
1) projednala žádost o potvrzení referenčního listu od společnosti KAVIS, spol. s. r. o.,
IČ: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, jejímž předmětem je
reference k realizované zakázce „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova
a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 6 – Kobrova 646/2, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro společnost KAVIS, spol. s. r. o.,
IČ: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, s tím, že realizovaná
zakázka „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě –
Radvanicích“, část 6 – Kobrova 646/2, byla provedena v předepsané kvalitě a termínu, plně
v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, 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: 5. února 2020,

508/28/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu referenčního listu dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 5. února 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.
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28. schůze ze dne 29. ledna 2020

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2019, kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ xxxxxxxx

o 1 421 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6171, ÚZ xxxxxxxxx, org. 17000xx000000

o 1 421 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. ledna 2020.
1) projednala žádost ze dne 15. ledna 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „NTL plynovodní přípojka pro RD na parc. č. 1202/1, k. ú.
Radvanice“, pro pozemek parc. č. 3253, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „NTL plynovodní přípojka
pro RD na parc. č. 1202/1, k. ú. Radvanice“, na pozemku parc. č. 3253, 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 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. února 2020,

511/28/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. února 2020.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly, zastoupenou xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0039/2020/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1623/2, o výměře 169 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
– Bartovice 1623/3, příp. NNk“ 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. 1 c)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly, zastoupenou ReSpol s. r. o., sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 00.40/2020/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 207/2, o výměře 1.138 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
– Bartovice 239/3, xxxxx, 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. 2 c)
předloženého materiálu,
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5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. února 2020,

512/28/20

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0039/2020/MBaI a S 0040/2020/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. února 2020.
1) projednala návrh na přijetí finančního daru ve výši 12.600,00 Kč poskytnutého společností
PETARDA PRODUCTION, a.s., Olbrachtova 29/961, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
IČ: 25382900, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
2) souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 12.600,00 Kč (slovy
dvanácttisícšestsetkorunčeských) poskytnutého společností PETARDA PRODUCTION, a.s.,
Olbrachtova 29/961, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 25382900, statutárnímu městu
Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
3) pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 7. února 2020,
4) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se
zvýší nedaňové příjmy na § 3399, pol. 2321
o 13 tis. Kč,
zvýší běžné výdaje na § 3399, pol. 5169
o 13 tis. Kč,

513/28/20

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení
a rozpočtového opatření dle bodu č. 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 7. února 2020.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0014/2019/MBaI uzavřené dne 18. ledna 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0046/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, 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: 29. února 2020,
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentu, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. února 2020.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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