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Usnesení  
30. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 26. února 2020 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

525/30/20 1) schvaluje program 30. schůze rady městského obvodu konané dne 26. února 2020. 

526/30/20 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

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. 

527/30/20 1) projednala návrh na darování dvou počítačů inventární číslo 170000002867  

a 170000002576 a dvou monitorů inventární číslo 170000001318 a 170000001324  

do vlastnictví Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

 

2) souhlasí s darováním majetku dle bodu 1) tohoto usnesení do vlastnictví Základní školy 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit předání majetku dle bodu 1) tohoto 

usnesení do vlastnictví Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 30. března 2020, 

 

4) zmocňuje starostu k podpisu předávacího protokolu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

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

528/30/20 1) bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019 orgánů statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

2) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu výroční zprávy za rok 2019 orgánů 

statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti 

poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 1. března 2020, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu zveřejnit 

výroční zprávu za rok 2019 orgánů statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice 

a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, a tuto zároveň zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 1. března 2020. 

529/30/20 1) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápis z jednání 

kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 6/2020  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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2) ukládá místostarostce městského obvodu předložit zprávu o činnosti kontrolního výboru  

a zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice 

dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 12. března 2020. 

530/30/20 1) bere na vědomí zápis č. 7/2020 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 29. ledna 2020  

dle přílohy předloženého materiálu. 

531/30/20 1) projednala návrh podmínek výběrového řízení pro poskytování dotací v roce 2020  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválení podmínek výběrového řízení pro 

poskytování dotací v roce 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vyhlášení 

výběrového řízení,  

 

3) jmenuje grantovou komisi ve složení: 

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta městského obvodu, 

Bc. Martina Stankušová, místostarostka městského obvodu, 

Mgr. Jarmila Rojková, členka zastupitelstva městského obvodu, 

Pavel Šebesta, člen zastupitelstva městského obvodu, 

a zapisovatelka vedoucí odboru financí a rozpočtu, 

 

4) ukládá starostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu  

ke schválení podmínky pro poskytování dotací na rok 2020 a vyhlášení výběrového řízení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 12. března 2020. 

532/30/20 1) projednala žádost ze dne 6. ledna 2020, podanou paní xxxxx, 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0080/2020/MBaI s paní 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. března 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0080/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2020. 

533/30/20 1) projednala žádost ze dne 4. června 2019, podanou panem xxxxx, 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0083/2020/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. března 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0083/2020/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2020. 
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534/30/20 1) projednala žádost ze dne 27. ledna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 2027/13, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/13, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 27. ledna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 690/35, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/35, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 3. února 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 690/29, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/29, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 15. března 2020, 

 

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,  

dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2020. 

535/30/20 1) projednala žádost podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0089/2020/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 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. 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: 20. března 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. S 0089/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 20. března 2020. 

536/30/20 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 
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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 uzavření pachtovní smlouvy č. S 0086/2020/MBaI se společností Ostravské 

městské lesy a zeleň, s. r. o., sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 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: 28. února 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu pachtovní smlouvy  

č. S 0086/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

537/30/20 1) projednala žádost ze dne 23. ledna 2020 o bezúplatný pronájem sálu v budově 

Společenského domu v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení bezúplatného záměru pronájmu sálu v budově Společenského domu  

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: 20. března 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu bezúplatného záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. března 2020. 

538/30/20 1) projednala žádost ze dne 27. ledna 2020 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností 

TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava 

– Radvanice 258/18, přípojka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3208, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm,  

dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0084/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 258/18, 

přípojka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3208, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 1 c) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 15. ledna 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

„NTL plynovodní přípojky pro RD na parc. č. 1202/1, k. ú. Radvanice, a to na části pozemku 

parc. č. 3253, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 2 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0085/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „NTL plynovodní přípojky pro RD  
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na parc. č. 1202/1, k. ú. Radvanice, a to na části pozemku parc. č. 3253, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm,  

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: 20. března 2020, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0084/2020/MBaI a S 0085/2020/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit  

a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. března 2020. 

539/30/20 1) projednala žádost podanou dne 21. ledna 2020 panem xxxxx, jednatelem společnosti 

LIGMI, s. r. o., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné, o uzavření nové kupní smlouvy, 

doplněné o splátkový kalendář, na odkoupení části pozemku parc. č. 867/5,  

v k. ú. Radvanice, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením nové kupní smlouvy, 

doplněné o splátkový kalendář, č. S 0070/2020/MBaI, na prodej části pozemku parc. č. 867/5, 

v k. ú. Radvanice, se společností LIGMI, s. r. o., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné,  

a to na pozemek parc.. č. 867/6, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 249 m2  

v k. ú. Radvanice, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 867/5, ostatní 

plocha, jiná plocha, o celkové výměře 786 m2, v k. ú. Radvanice, 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: 12. března 2020,  

 

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

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 12. března 2020. 

540/30/20 1) projednala žádost Statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu nemovitých věcí  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a s jejich následným svěřením do správy městského obvodu,  

a to: 

 

- části pozemku parc. č. 1484, trvalý travní porost, z něhož je dle geometrického plánu  

č. 2359-9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1484/5 část o výměře  

2 576 m²,   

- části pozemku parc. č. 1484, trvalý travní porost, z něhož je dle geometrického plánu  

č. 2359-9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1484/4 část o výměře  

2 689 m²,      

- části pozemku parc. č. 1487/1, ostatní plocha, z něhož je dle geometrického plánu č. 2359-

9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č.1487/18 část o výměře 36 m²,      

od vlastníka Engler Invest a. s., Tupolevova 713, 199 00 Praha 9 a dále, 

 

- části pozemku parc. č. 1462/1, orná půda, z něhož je dle geometrického plánu č. 2359-

9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1462/11 část o výměře 2 011 m²,      

- části pozemku parc. č. 1462/2, ostatní plocha, z něhož je dle geometrického plánu č. 2359-

9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č.1462/13 část o výměře  

480 m²,  

od vlastníka xxxxx, xxxxx, jehož vlastnické právo je omezeno exekučním příkazem,  

dle příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

6/12   

 30. schůze ze dne 26. února 2020 
 

 

2) rozhodla souhlasit s výkupem a následným svěřením do správy městského obvodu 

Radvanice a Bartovice a to:  

 

- části pozemku parc. č. 1484, trvalý travní porost, z něhož je dle geometrického plánu  

č. 2359-9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1484/5 část o výměře  

2 576 m²,   

- části pozemku parc. č. 1484, trvalý travní porost, z něhož je dle geometrického plánu  

č. 2359-9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1484/4 část o výměře  

2 689 m²,      

- části pozemku parc. č. 1487/1, ostatní plocha, z něhož je dle geometrického plánu  

č. 2359-9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č.1487/18 část o výměře 36 m²,      

od vlastníka Engler Invest a.s., Tupolevova 713, 199 00 Praha 9 a dále, 

 

- části pozemku parc. č. 1462/1, orná půda, z něhož je dle geometrického plánu č. 2359-

9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1462/11 část o výměře 2 011 m²,      

- části pozemku parc. č. 1462/2, ostatní plocha, z něhož je dle geometrického plánu č. 2359-

9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č.1462/13 část o výměře 480 m²,      

od vlastníka xxxxx, xxxxx, jehož vlastnické právo je omezeno exekučním příkazem,  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

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

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 4. března 2020, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 4. března 2020. 

541/30/20 1) projednala žádost Statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu pozemku parc. č. 623, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 259 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsaným  

na LV 57, a s jeho následným svěřením do správy městského obvodu, od vlastníka MILNEA 

státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, dle příloh č. 1 až 5 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla nesouhlasit s výkupem pozemku parc. č. 623, zastavěná plocha a nádvoří,  

o výměře 259 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsaným na LV 57, a s jeho následným 

svěřením do správy městského obvodu, od vlastníka MILNEA státní podnik v likvidaci, 

Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, 

 

3) projednala žádost Statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu pozemku  

parc. č. 1 358, zeleň, ostatní plocha, o výměře 715 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

zapsaný na LV 57, a s jeho následným svěřením do správy městského obvodu, od vlastníka 

MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, dle příloh  

č. 1 až 5 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla souhlasit s výkupem pozemku parc. č. 1 358,zeleň, ostatní plocha, o výměře 715 

m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsaným na LV 57, a s jeho následným svěřením do 

správy městského obvodu, od vlastníka MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 

622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, dle příloh 1 až 5 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: 4. března 2020, 
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6) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 4. března 2020. 

542/30/20 1) bere na vědomí zápis č. 21/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0091/2020/MBaI s xxxxx  

a xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0092/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0090/2020/MBaI uzavřené dne 1. dubna 2018, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0090/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0080/2017/MBaI uzavřené dne 1. března 2017, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0088/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

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

realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. března 2020, 

 

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

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

543/30/20 1) projednala žádost ze dne 6. února 2020, podanou společností Ostravské vodárny  

a kanalizace, se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava, o nájmu části nemovitosti  

v podkroví a na střeše domu DPS, na ulici Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava-Bartovice,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru o nájmu části nemovitosti v podkroví a na střeše domu DPS 

na ulici Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava - Bartovice, 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. března 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu oznámení záměru o nájmu, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

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

544/30/20 1) bere na vědomí sdělení o vzdání se funkce člena školské rady při Základní škole Ostrava - 

Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) jmenuje členem školské rady při Základní škole Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvková organizace, Mgr. Ivanu Bollogovou, a to s účinností od 26. února 2020, 
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3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku a předsedkyni 

školské rady Základní školy Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,  

o jmenování člena školské rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová  T: 4. března 2020. 

545/30/20 1) schvaluje: 

a) konání rozborů hospodaření za rok 2019 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem  

je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice: 

- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 

a to dne 16. března 2020, 

 

b) složení rozborové komise: 

- starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice  

- místostarostka městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- předseda finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram konání 

rozborů hospodaření za rok 2019 u jednotlivých příspěvkových organizací a informovat 

ředitelky příspěvkových organizací, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová  T: 2. března 2020. 

546/30/20 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 

organizace, o schválení změny účetních odpisů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová     T: 4. března 2020. 

547/30/20 1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace, o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Výzvy  

č. 7/2019 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR na projekt pod názvem „Učíme se na zahradě“ a s jeho realizací  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu pod názvem „Učíme se na zahradě“ v rámci 

Výzvy č. 7/2019 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR, s realizací uvedeného projektu a s udržením jeho výstupů minimálně 

po dobu udržitelnosti, tj. minimálně po dobu 3 let od finančního ukončení projektu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 4. března 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasného stanoviska zřizovatele  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 26. února 2020, 

 

5) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace, zajistit realizaci dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Hana Ostřanská   T: dle zadávacích podmínek výzvy. 

548/30/20 1) schvaluje termín a místo konání 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dne 12. března 2020 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 ze 7. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 8. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Poř. 

č. 

Název materiálu Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

2 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019  

a zápis z jednání kontrolního výboru 

Bc. Martina Stankušová 

3 Podmínky výběrového řízení pro poskytování dotací 

v roce 2020 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

4 Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.  

č. 867/5 v k.ú. Radvanice 

Bc. Martina Stankušová 

5 Návrh na darování pozemku parc. č. 2004/18 a části 

pozemku z parc. č. 2004/1 v k.ú. Bartovice 

Bc. Martina Stankušová 

6 Nabídka daru a návrh darovací smlouvy na pozemky  

v k.ú. Bartovice od TJ Sokol Radvanice - Bartovice 

Bc. Martina Stankušová 

 

- Diskuze 

- Závěr. 

549/30/20 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.: 

92/7/19 ze dne 12. prosince 2019,  

262/19/18 ze dne 8. března 2018, 

zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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. března 2020, 

 

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. března 2020. 

550/30/20 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby pod názvem „Energetické úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích 

a Bartovicích“, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0097/2020/MBaI se zhotovitelem Projekce Guňka, s. r. o., IČ 01508504, Hasičská 617, 
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739 34 Šenov, dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0097/2020/MBaI,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 28. února 2020, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  

č. S 0097/2020/MBaI , dle bodu č. 1 tohoto usnesení 

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

551/30/20 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Stavební úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“ a návrh na zaslání výzvy 

k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní směrnice  

pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem 

„Stavební úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 

uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

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

3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

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

3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem  

na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, radě 

městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 25. března 2020. 

552/30/20 1) projednala žádost ze dne 10. ledna 2019, podanou paní xxxxx, sídlem xxxxx, o pronájem 

Kuchyně o velikosti cca 50 m2, v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích,  
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v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0103/2020/MBaI s paní 

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

 

3) projednala žádost ze dne 6. listopadu 2019, podanou Vzdělávacím střediskem RACIO, 

xxxxx, xxxxx, o pronájem 2 místností v Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích, velikosti 

cca 60 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0104/2020/MBaI  

se Vzdělávacím střediskem RACIO, xxxxx, xxxxx, dle přílohy č. 2 b) 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 pronájmu části nemovitosti 

č. S 0103/2020/MBaI a S 0104/2020/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

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

553/30/20 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a MO – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517    o   8 547 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517    o          8 tis. Kč 

 

zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a MO – příjmy  

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617    o   1 153 tis. Kč  

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13101       o     500 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2122       o         8 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5171       o      272 tis. Kč  

na § 6171, pol. 5173       o        15 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5171       o      100 tis. Kč 

na § 5512, pol. 51xx, org. 17      o          3 tis. Kč 

 

snižují převody mezi statutárními městy a MO – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 517      o        65 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

na § 3111, pol. 5331, org. 1      o          8 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331       o        50 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700074000000  o   8 547 tis. Kč  

na § 3612, pol. 5xxx, ÚZ 7608      o          8 tis. Kč  

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 13101      o      500 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5021, org. 17      o          3 tis. Kč 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

12/12   

 30. schůze ze dne 26. února 2020 
 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3745, pol. 612x, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700074000000  o   1 153 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121       o      272 tis. Kč 

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 11. března 2020. 

 

 

Materiály projednané radou městského obvodu bez přijatého usnesení:  

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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


