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Usnesení 38. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 17. června 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

652/38/20 1) schvaluje program 38. schůze rady městského obvodu konané dne 17. června 2020. 

653/38/20 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. 

654/38/20 1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu ve 2. pololetí roku 2020  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

655/38/20 1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-20/2020, vedené pod  

č. S 0247/2020/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-20/2020, vedené pod  

č. S 0247/2020/TAJ, s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 

170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

usnesení,  

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 22. června 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody dle tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 22. června 2020. 

656/38/20 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0251/2020/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. 2 (S 0251/2020/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. 2 (S 251/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

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

Z: Ing. Věra Raisová    T: 29. června 2020,  

 

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

č. 2 (S 0251/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP, dle bodu  



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/10   

38. schůze ze dne 17. června 2020 

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 29. června 2020. 

657/38/20 1) projednala návrhy smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro 

stavbu „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – aut. zastávka Bartovická“  

č. S 0208/2020/SŘDaŽP a č. S 0209/2020/SŘDaŽP dle příloh č. 1, 2 předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro přeložku 

optického kabelu pro stavbu „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – aut. zastávka 

Bartovická“ č. S 0208/2020/SŘDaŽP dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro podzemní kabel  

k nasvícení přechodu pro chodce pro stavbu „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova – 

aut. zastávka Bartovická“ č. S 0209/2020/SŘDaŽP dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu,  

 

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

dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 26. června 2020,  

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv  

o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu „Chodník ul. Těšínská 

v úseku ul. Bémova – aut. zastávka Bartovická“ č. S 0208/2020/SŘDaŽP  

a č. S 0209/2020/SŘDaŽP dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení,  

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

658/38/20 1) projednala žádost ze dne 25. května 2020, podanou manželi xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o celkové výměře 200 m2,  

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada,  

o celkové výměře 200 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. 

659/38/20 1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o poskytnutí finančního daru ve výši 

15.000,00 Kč z rozpočtu městského obvodu na rok 2020 na zakoupení čerpadel zn. 

Optima1 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

2) rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,00 Kč z rozpočtu městského 

obvodu na rok 2020 a o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru panu xxxxx, 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,  

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru 

ve výši 15.000,00 Kč panu xxxxx, bytem xxxxx, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení,  
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Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 15. července 2020. 

660/38/20 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 „Technický dozor a koordinátor BOZP – Energetické 

úspory bytových domů v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích“ a návrh na zaslání výzvy  

k podání nabídky v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 1 až 4 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 „Technický dozor a koordinátor BOZP – Energetické úspory 

bytových domů v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích“ a o zaslání výzvy k podání 

nabídky v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu,  

 

3) jmenuje:  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 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  

 

hodnotící komisi 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  

 

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící 

komise s návrhem na uzavření příkazních smluv na předmětnou veřejnou zakázku radě 

městského obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: dle předepsaných lhůt. 

661/38/20 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce zpevněných 

ploch na hřbitovech v Radvanicích a Bartovicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání 

veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům  

v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch na 

hřbitovech v Radvanicích a Bartovicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání 

veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům  
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v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,  

 

3) jmenuje:  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 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  

 

hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 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  

 

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení  

a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smluv o dílo na předmětnou veřejnou 

zakázku radě městského obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: dle zákonných lhůt.  

662/38/20 1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0237/2020/MBaI mezi statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností Pro Faktum, s. r. o., 

Hlavní třída 87/2, 73701 Český Těšín, IČ 28568087, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0237/2020/MBaI mezi statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností Pro Faktum, s. r. o., 

Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 28568087, 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: 19. června 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy  

č. S 0237/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

663/38/20 1) projednala návrh provozního a návštěvního řádu Kouparku v Ostravě - Radvanicích, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje s účinností od 1. července 2020 provozní a návštěvní řád Kouparku v Ostravě 

- Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

zajistit zveřejnění provozního a návštěvního řádu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
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Z: Jana Cielecká    T: 30. června 2020. 

664/38/20 1) bere na vědomí zápis č. 24/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

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

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0249/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0250/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

č. S 0258/2019/MBaI uzavřené dne 31. května 2019, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0253/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

č. S 0181/2018/MBaI uzavřené dne 28. května 2018, dle přílohy č. 6 a) předloženého 

materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0254/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,  

 

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

č. S 0324/2018/MBaI uzavřené dne 30. července 2018, dle přílohy č. 7 a) předloženého 

materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0255/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,  

 

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

č. S 0323/2018/MBaI uzavřené dne 30. července 2018, dle přílohy č. 8 a) předloženého 

materiálu,  

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0256/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 b) předloženého materiálu,  

 

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

č. S 0354/2018/MBaI uzavřené dne 15. srpna 2018, dle přílohy č. 9 a) předloženého 

materiálu,  

 

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0258/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 b) předloženého materiálu,  

 

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

č. S 0321/2017/MBaI uzavřené dne 21. června 2017, dle přílohy č. 10 a) předloženého 

materiálu,  

 

16) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0259/2020/MBaI s xxxxx, trvale 
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bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 b) předloženého materiálu,  

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 31. července 2020,  

 

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

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

665/38/20 1) bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání finančního výboru konaného dne 11. prosince 

2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, zápis č. 6/2020 z jednání finančního výboru 

konaného dne 9. března 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, zápis č. 7/2020 

z jednání finančního výboru konaného dne 8. června 2020 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2019 dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 5/2019, č. 6/2020, č. 7/2020 

z jednání finančního výboru a zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2019 dle bodu 

č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

666/38/20 1) projednala žádost ze dne 4. května 2020 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

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

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

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 690/22, 

přípojka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 690/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 8 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0242/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 690/22, 

přípojka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 690/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 8 bm, dle přílohy č. 1 c) 

předloženého materiálu,  

 

3) projednala žádost ze dne 21. května 2020 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

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

společností NOVPRO FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek,  

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

a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 690/29, NNk“, a to na části pozemku parc.  

č. 690/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 23 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0243/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 690/29, 

NNk“, a to na části pozemku parc. č. 690/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 23 bm, dle přílohy č. 2 c) 

předloženého materiálu,  

 

5) projednala žádost ze dne 14. května 2020 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupenou xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka k objektu 

čp. 27“, a to na částech pozemků parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace  

a parc. č. 3214/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,  
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6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0244/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka k objektu 

čp. 27“, a to na částech pozemků parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace  

a parc. č. 3214/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 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: 10. července 2020,  

 

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

č. S 0242/2020/MBaI, S 0243/2020/MBaI a S 0244/2020/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: 10. července 2020. 

667/38/20 1) projednala žádost ze dne 6. května 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Oplocení“, pro pozemky parc. č. 621/1, 

621/3, 622, 630/2 a 629/2, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 

předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Oplocení“,  

pro pozemky parc. č. 621/1, 621/3, 622, 630/2 a 629/2, vše v k. ú. Bartovice, obec 

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

 

3) ruší usnesení č. 82/5/19 ze dne 16. ledna 2019, 

 

4) projednala žádost ze dne 1. června 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Plynovodní přípojka pro parc. č. 1130/1“, pro pozemek parc.  

č. 1130/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,  

 

5) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Plynovodní přípojka 

pro parc. č. 1130/1“, pro pozemek parc. č. 1130/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,  

 

6) projednala žádost ze dne 20. května 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

a panem xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni firmou 1stavebníprojekce s. r. o., sídlem Bří. 

Sedláčků 828/51, 721 00 Ostrava - Svinov, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Stavební úpravy RD Budovcova 523/13, 716 00 Ostrava - Radvanice“, pro pozemek 

parc. č. 1298, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,  

 

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

Budovcova 523/13, 716 00 Ostrava - Radvanice“, pro pozemek parc. č. 1298,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,  

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 5 a 7 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 30. června 2020,  

 

9) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  

s umístěním a provedením stavby, dle bodů č. 2, 5 a 7 tohoto usnesení,  

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

668/38/20 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 
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organizace, o schválení opravy odpisového plánu movitého majetku na rok 2020  

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: 30. června 2020. 

669/38/20 1) projednala sdělení ředitelek Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, 

příspěvková organizace, Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace a Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

2)  

a) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2020 pro ředitelku 

Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,  

b) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2020 pro ředitelku 

Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,  

c) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2020 pro ředitelku 

Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,  

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 

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

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 30. června 2020.  

670/38/20 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

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,  

 

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

městského obvodu dle bodů č. 1 a 2 tohoto materiálu,  

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 30. června 2020 

671/38/20 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

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,  

 

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

městského obvodu dle bodů č. 1 a 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 30. června 2020 

672/38/20 1) projednala záměr pronájmu části pozemku v areálu „KOUPARKU“ Ostrava – 

Radvanice, parc. č. 730/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře  

cca 90m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k umístění stánku s občerstvením,  

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku v areálu „KOUPARKU“ Ostrava 
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– Radvanice, parc. č. 730/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře  

cca 90m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k umístění stánku s občerstvením, 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. července 2020,  

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. července 2020. 

673/38/20 1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností xxxxx, sídlem 

xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0245/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1899, o výměře 6.362 m2, 

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

„Ostrava – Bartovice 1878/2, příp. NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti  

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – ČEZ 

Distribuce a. s., 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. července 2020,  

 

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

břemene – služebnosti č. S 0245/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. července 2020. 

674/38/20 1) projednala předložené cenové nabídky na herní prvky v parku Kpt. Jaroše,  

u ZŠ Bartovická 129, v Ostravě – Bartovicích, dle přílohy č. 1 - 5 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení výjimky, dle ustanovení čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu  

č. 2/2016 ze způsobu zadávání veřejné zakázky, a uzavření smlouvy o dílo s firmou 

HRAS – zařízení hřišť, s. r. o. na herní sestavu „Kvatro“, dle přílohy č. 6 tohoto materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. července 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo dle tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. července 2020. 

675/38/20 1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého 

majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

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

zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká  T: 10. července 2020, 

 

4) ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Jiří Stankuš   T: 10. července 2020. 

676/38/20 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 8/2020 zmocněnci, kterým je společnost 

Ostravské komunikace, a. s. sídlem Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské 

Hory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 8/2020 zmocněnci, kterým je společnost Ostravské 

komunikace, a. s. sídlem Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,  

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 plné moci č. 8/2020 dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

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

677/38/20 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020, kterým se  

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511     o    550 tis. Kč 

na pol. 1343     o      59 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2122    o        9 tis. Kč 

na § 3639, pol. 2322    o      69 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700022000000 o    262 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3111, pol. 5331, org. 3   o        9 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5xxx    o    128 tis. Kč   

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000 o    550 tis. Kč 

na § 3613, pol. 6121, org. 1700022000000 o    262 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. června 2020. 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

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


