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Usnesení  
29. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 12. února 2020 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

514/29/20 1) schvaluje program 29. schůze rady městského obvodu konané dne 12. února 2020. 

515/29/20 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. 

516/29/20 1) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za náklady spojené s pohřbením Ondřeje Danyi, zemřelého  

9. prosince 2010, ve výši 1.489,00 Kč, 

 

2) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za náklady spojené s pohřbením Vladimíra Skotnici, zemřelého  

10. prosince 2011, ve výši 6.487,00 Kč, 

 

3) rozhodla odepsat nedobytnou pohledávku statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za náklady spojené s pohřbením Břetislava Robenka, zemřelého  

v říjnu 2010, ve výši 5.962,00 Kč, 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci bodů 1) až 3) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 28. února 2020. 

517/29/20 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0038/2019/MBaI uzavřené dne 13. února 2019, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0063/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/5   

 29. schůze ze dne 12. února 2020 
 

3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0604/2018/MBaI uzavřené dne 7. ledna 2019, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0062/2020/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. března 2020, 

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. března 2020. 

518/29/20 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV – Podmokly, zastoupenou společností TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha 2 - Vinohrady, 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 0061/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2067, o výměře 3.591 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 

– Bartovice 2051/1, 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 společností TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha 2 - Vinohrady, 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 0064/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 207/1, o výměře 4.499 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 

– Bartovice 249/1, 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, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 28. února 2020, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0061/2020/MBaI a S 0064/2020/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 28. února 2020. 

519/29/20 1) projednala žádost ze dne 27. ledna 2020 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena firmou xxxxx, sídlem Lublaňská 

1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Ostrava – 

Radvanice 258/18, přípojka NNk“, pro pozemek parc. č. 3208,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 

258/18, přípojka NNk“, pro pozemek parc. č. 3208, 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: 28. února 2020, 

 

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: 28. února 2020. 

520/29/20 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 

dokumentace pro provedení staveb včetně rozpočtů pro akci „Energetické úspory bytových 

domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích“ v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, 

č. 3 a č. 4 předloženého materiálu, 

 

2) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic  

3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic    

    

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Martina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic   

3. Mgr. Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí   

 

3) ukládá pracovnici, pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit 

všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 

na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

Z: Jana Cielecká          T: dle termínu rady 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení pro veřejnou 

zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč MBA   T: dle termínu rady. 

521/29/20 1) projednala nabídku daru pozemku parc. č. 2004/18, orná půda, o celkové výměře 2 707 

m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a další části z pozemku parc. č. 2004/1, orná půda,  

o celkové výměře 4 626 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s darováním pozemku parc.  

č. 2004/18, orná půda, o celkové výměře 2707 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a další 

části z pozemku parc. č. 2004/1, orná půda, o celkové výměře 4 626 m2, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, panem 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 zastupitelstva 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu požádat příslušné orgány statutárního města 

Ostravy o udělení předchozího souhlasu s darováním předmětných pozemků dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu příslušných orgánů SMO, 

 

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

522/29/20 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0052/2020/SŘDaŽP na realizaci projektu „Obnova  

v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0052/2020/SŘDaŽP na realizaci projektu „Obnova 

v lokalitě Šporovnická v k. ú. Radvanice“ se společností Ostravské městské lesy  

a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci  

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 28. února 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvu o dílo  

č. S 0052/2020/SŘDaŽP  na realizaci projektu „Obnova v lokalitě Šporovnická  

v k. ú. Radvanice“ dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 28. února 2020, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice zajistit spolufinancování  

a předfinancování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města 

Ostravy v letech 2020 až 2024, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. července 2023, 

 

6) ukládá starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Radě města Ostravy 

k odsouhlasení Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 

Životní prostředí, na realizaci projektu „Obnova v lokalitě Šporovnická v k. ú. Radvanice“  

dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. dubna 2020 

 

7) ukládá starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Zastupitelstvu města 

Ostravy Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 

prostředí na realizaci projektu „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“ k vyslovení 

souhlasu s podmínkami pro poskytnutí dotace dle odst. 1 a odst. 14 části II. Přílohy  

č. 1 dokumentu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. dubna 2020. 

523/29/20 1) projednala informaci o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy městským obvodům za účelem zabezpečení prevence kriminality 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy  

na projekt „Sportovní příměstský tábor“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy  

na projekt „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat žádosti o poskytnutí transferu  
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z rozpočtu statutárního města Ostravy na výše uvedené projekty, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 14. února 2020, 

 

5) pověřuje starostu městského obvodu k podpisu žádostí a dalších souvisejících náležitostí  

k transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 14. února 2020. 

524/29/20 1) projednala návrh Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby  

č. 2020/00852, vedené pod č. S 0071/2020/OaVV, s Českou poštou, s. p., se sídlem 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní 

služby č. 2020/00852, vedené pod č. S 0071/2020/OaVV, s Českou poštou, s. p., se sídlem 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 27. února 2020, 

 

4) zmocňuje starostu k podpisu dohody dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 27. února 2020. 

 

 

 

 

 

Bc. Martina Stankušová      Bc. Richard Dudek, DiS. 

místostarostka       člen rady 

 

 

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

 


