
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

 
Usnesení 37. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 3. června 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

631/37/20 1) schvaluje program 37. schůze rady městského obvodu konané dne 3. června 2020 

formou on-line telekonference. 

632/37/20 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. 

633/37/20 1) projednala žádost ze dne 11. května 2020 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupenou panem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Stavební úpravy 

hospodářské budovy na parc. č. 1623/3, k. ú. Bartovice a změna účelu užívání na rodinný 

dům“, pro pozemek parc. č. 1623/3, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 

předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Stavební úpravy 

hospodářské budovy na parc. č. 1623/3, k. ú. Bartovice a změna účelu užívání na rodinný 

dům“, pro pozemek parc. č. 1623/3, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu,  

 

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

zajistit realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 30. června 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: 30. června 2020. 

634/37/20 1) projednala žádost ze dne 27. dubna 2020 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

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

společností xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2027/120, NN“, a to na 

části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0221/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2027/120, 

NN“, a to na části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle přílohy č. 1 c) 

předloženého materiálu,  
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3) projednala žádost ze dne 29. dubna 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu „Vodovodní a plynové přípojky, vjezdu“, a to na části pozemku parc.  

č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 2 bm a 10 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0222/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní a plynové přípojky, 

vjezdu“, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm a 10 m2, dle přílohy  

č. 2 c) předloženého materiálu,  

 

5) projednala žádost ze dne 15. dubna 2020 podanou společností GasNet, s. r. o., sídlem 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, zastoupena společnosti GridServices,  

s. r. o., sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, o uzavření smlouvy  

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

„REKO VTL DV – 31034 Kunčičky CEMOS“, a to na části pozemku parc. č. 113/9, 

ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 

2 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0226/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO VTL DV – 31034 

Kunčičky CEMOS“, a to na části pozemku parc. č. 113/9, ostatní plocha, neplodná půda, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 3 c) 

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: 30. června 2020,  

 

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

č. S 0221/2020/MBaI, S 0222/2020/MBaI, a S 0226/2020/MBaI o zřízení služebností  

a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. června 2020. 

635/37/20 1) projednala žádost ze dne 6. května 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 1132/5, zahrada, o celkové výměře 78 m2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1132/5, zahrada, o celkové 

výměře 78 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: 30. června 2020,  

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. června 2020. 

636/37/20 1) projednala návrh darování věcí do majetku – 26 ks Adaptérů – přechodky mezi závitem 

RA – P se závitem závit RD40 dle EN 148-1 k dýchací technice, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  
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2) souhlasí se svěřením 26 ks Adaptérů – přechodky mezi závitem RA – P se závitem 

závit RD40 dle EN 148-1 k dýchací technice do majetku, 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: 30. června 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu předávacích protokolů o předání 

movitých věcí, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

637/37/20 1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0175/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0042/2019/SŘDaŽP pro zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2019 až 2021  

na území městského obvodu Radvanice a Bartovice 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 Dodatku č. 1 S 0175/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0042/2019/SŘDaŽP pro zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2019 až 2021  

na území městského obvodu Radvanice a Bartovice se společností Ostravské městské lesy 

a zeleň, s.r.o., IČ 25816977, 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 č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 30. června 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Dodatku  

ke smlouvě o dílo dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

638/37/20 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 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 0228/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3268/1, o výměře 374 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Ostrava – Radvanice 3266/4, 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 874/7, 405 02 Děčín IV - Podmokly, 

dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,  

 

3) projednala žádost manželů xxxxx, oba bytem xxxxx, 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 0229/2020/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 oprávněných – manželů xxxxx, 
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bytem xxxxx, 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: 30. června 2020,  

 

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

břemene – služebnosti č. S 0228/2020/MBaI a S 0229/2020/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 

tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. června 2020. 

639/37/20 1) bere na vědomí zápis č. 23/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0223/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,  

 

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

č. S 0271/2017/MBaI uzavřené dne 21. června 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0224/2020/MBaI s xxxxx, 

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

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu 

bytu č. 6, na ulici xxxxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0225/2020/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, ke dni 31. července 2020, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,  

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 30. června 2020,  

 

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

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

640/37/20 1) schvaluje termín a místo konání 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dne 18. června 2020 v 16:00 hodin v sále Společenského domu 

v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459, a stanoví návrh programu zasedání: 

- 16:00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 9. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Poř. 

č. 

Název materiálu Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

2 Zpráva o hospodaření městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2019 – závěrečný 

účet a schválení účetní závěrky za rok 2019 

Bc. Aleš Boháč, MBA 
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3 Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 

běžného účtu 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

4 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

městského obvodu na rok 2020 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

5 Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 

městského obvodu za leden – březen 2020 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

6 Záměr odkupu pozemku parc. č. 4/2 v k. ú. 

Radvanice a návrh kupní smlouvy 

Bc. Martina Stankušová 

7 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 414/1 v k. ú. 

Radvanice 

Bc. Martina Stankušová 

8 Nabídka daru garáže na pozemku parc. č. 690/20 

v k. ú. Radvanice 

Bc. Martina Stankušová 

9 Nabídka k odkupu garáže na pozemku parc.  

č. 2027/8 v k. ú. Radvanice 

Bc. Martina Stankušová 

 

- Diskuze 

- Závěr.  

641/37/20 1) projednala nabídku k odkupu garáží na pozemcích parc. č. 2027/144, 2027/145  

a 2027/162, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou sestrami xxxxx, dle přílohy  

č. 1 a) předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáží na pozemcích parc. č. 2027/144, 2027/145 a 2027/162,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě,  

 

3) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/120, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou manžely xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,  

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/120, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

panu xxxxx,  

 

5) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/16, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou paní xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,  

 

6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/16, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu 

xxxxx,  

 

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

zaslat žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: dle termínu Rady města Ostravy,  

 

8) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2, 4 a 6 tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

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

 

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

informovat žadatele, dle bodu č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: dle termínu zastupitelstva.  
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642/37/20 1) bere na vědomí zápis č. 8/2020 z jednání Komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 27. května 2020  

dle přílohy předloženého materiálu. 

643/37/20 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: dle termínu zastupitelstva,  

 

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: dle termínu zastupitelstva. 

644/37/20 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice za leden – březen 2020 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2020 dle přílohy  

č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2020 dle přílohy  

č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: dle termínu zastupitelstva. 

645/37/20 1) projednala oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení zjišťovacího řízení  

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, týkající se změny záměru „Modernizace ocelárny“ oznamovatele 

Liberty Ostrava, a.s., dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí se zasláním vyjádření městského obvodu Radvanice a Bartovice Ministerstvu 

životního prostředí k zahájenému zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů  

na životní prostředí pro změnu záměru „Modernizace ocelárny“ ve znění dle přílohy  

č. 3 tohoto usnesení,  

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 5. června 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření  

k zahájenému zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  

pro změnu záměru „Modernizace ocelárny“ ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,  
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 5. června 2020. 

646/37/20 1) projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných 

zdrojů u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů  

u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: dle termínu zastupitelstva. 

647/37/20 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství dle přílohy č. 1 a návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) schvaluje bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů  

dle přílohy č. 2 a tabulky č. 1 předloženého materiálu,  

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit informování Magistrátu města 

Ostravy o projednání návrhů obecně závazných vyhlášek dle bodu č. 2 a 3 tohoto 

usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 15. června 2020,  

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu odpovědi Magistrátu města Ostravy 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 15. června 2020. 

648/37/20 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti  

v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Koupark – dětské hřiště -  

1. etapa“, která neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele, a to společnost: 

hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek  

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Koupark – dětské 

hřiště - 1. etapa“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0215/2020/SŘDaŽP se zhotovitelem: 

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou, IČ 28703324,  

dle příloh č. 1, 2, 3, 5 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0215/2020/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 19. června 2020, 

 

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

č. S 0215/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 19. června 2020. 

649/37/20 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020, kterým se  
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zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 13015    o    429 tis. Kč  

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511     o      26 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015   o    429 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700064000000 o      26 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 17. června 2020. 

650/37/20 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0236/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0102/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy a přístavba 

objektu odboru SŘDaŽP“ dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0236/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0102/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy a přístavba 

objektu odboru SŘDaŽP“ dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 236/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0102/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 9. června 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  

č. 1 (S 0236/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 9. června 2020, 

651/37/20 1) projednala žádost xxxxx, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu s vydáním 

majetku po zemřelém Bohumilu Samkovi, statutárnímu městu Ostrava, městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Bohumilu Samkovi notářkou xxxxx dle bodu 

č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku xxxxx  

o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 4. června 2020. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

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

 


