
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

 
Usnesení 39. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

678/39/20 1) schvaluje program 39. schůze rady městského obvodu konané dne 1. července 2020. 

679/39/20 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. 

680/39/20 1) bere na vědomí zprávu z jednání výběrové komise pro obsazení pracovního místa 

vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) jmenuje dnem 2. července 2020, na návrh tajemníka úřadu městského obvodu  

v souladu s ust. § 102, odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, na pracovní místo vedoucího odboru organizačního  

a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice Bc. Šárku Krkoškovou, 

nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx, 

 

3) ukládá tajemníkovi úřadu městského obvodu zajistit úkony spojené se jmenováním  

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: tajemník úřadu městského obvodu   T: 2. července 2020. 

681/39/20 1) projednala návrh Dodatku č. 2 Organizačního řádu Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje s účinností od 1. srpna 2020 Dodatek č. 2 Organizačního řádu Úřadu 

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

 

3) ruší ke dni 31. července 2020 funkční místo referenta odboru organizačního a vnitřních 

věcí v rámci Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) ruší ke dni 31. července 2020 funkční místo asistenta opatrovníka, terénního 

pracovníka v rámci odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

5) zřizuje ke dni 1. srpna 2020 funkční místo referenta majetkové správy v rámci odboru 

majetkového, bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

6) stanoví ke dni 1. srpna 2020 v souladu s body 3), 4) a 5) tohoto usnesení celkový počet 
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zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na 52 zaměstnanců, 

 

7) ukládá tajemníkovi úřadu městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského 

obvodu s dodatkem organizačního řádu a zabezpečit úkony spojené s organizační změnou 

dle tohoto usnesení, 

Z: tajemník úřadu městského obvodu   T: 31. července 2020. 

682/39/20 1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0268/2020/MBaI mezi statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností Projekce Guňka,  

s. r. o., Hasičská 617, 7379 34 Šenov, IČ 01508504, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení výjimky, dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016  

ze způsobu zadávání veřejné zakázky, a uzavření příkazní smlouvy č. S 0268/2020/MBaI 

mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice  

a společností Projekce Guňka, s. r. o., Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ 01508504,  

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: 17. července 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy  

č. S 0268/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 17. července 2020. 

683/39/20 1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč Základní 

umělecké škole Edvarda Runda, Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková 

organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 2020  

s úpravou, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, s úpravou v čl. II. darovací smlouvy, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí 

finančního daru ve výši 50.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda, Ostrava–

Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného  

v rozpočtu městského obvodu na rok 2020 s úpravou, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

s úpravou v čl. II. darovací smlouvy, 

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zmocnit starostu městského obvodu 

podpisem darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

 

4) ukládá starostovi předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

684/39/20 1) projednala návrh Darovací smlouvy č. S 0301/2020/MBaI Přenosného měřícího 

zařízení Dräger X – am 5000 vč. příslušenství a svěření do majetku pro JSDH Ostrava - 

Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy č. S 0301/2020/MBaI Přenosného měřícího 

zařízení Dräger X – am 5000 vč. příslušenství s Moravskoslezským krajem a svěřením  

do majetku pro JSDH Ostrava - 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,  
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Z: Jana Cielecká   T: 20. července 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu Darovací smlouvy S 0301/2020/MBaI,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 20. července 2020. 

685/39/20 1) projednala žádost ze dne 8. června 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen firmou Xenium Europe, sídlem Štramberská 1049/20, 700 30 Ostrava – 

Vítkovice, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavby rodinného domu“, 

pro pozemek parc. č. 3037/6, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavby rodinného 

domu“, pro pozemek parc. č. 3037/6, 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: 20. července 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  

s umístěním a provedením stavby, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

686/39/20 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/7, 405 02 

Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností NOVPRO FM, s. r. o., sídlem Sadová 

609, 738 01 Frýdek - Místek, 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 0332/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1767, o výměře 2.092 m2, 

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

„Ostrava – Bartovice 1737/4, 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 0333/2020/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 3239/4, o výměře 798 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3239/1, o výměře 10.592 m2, ostatní 

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

vjezdu a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami  

či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných – manželů xxxxx, 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: 20. července 2020, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného 
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břemene – služebnosti č. S 0332/2020/MBaI a S 0333/2020/MBaI, dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení. 

687/39/20 1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k nabytí daru a následnému 

svěření pozemků, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- část pozemku parc. č. 1487/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 248 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 2359 – 9/2017 oddělena a nově označena jako 

pozemek parc. č. 1487/1,  

- část pozemku parc. č. 1487/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 19 m2, která  

je dle geometrického plánu č. 2359 – 9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 

parc. č. 1487/19, 

dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s nabytím daru a následným svěřením pozemků v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- část pozemku parc. č. 1487/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 248 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 2359 – 9/2017 oddělena a nově označena jako 

pozemek parc. č. 1487/1, 

- část pozemku parc. č. 1487/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 19 m2, která  

je dle geometrického plánu č. 2359 – 9/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 

parc. č. 1487/19, 

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. července 2020, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

688/39/20 1) projednala žádosti Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím darů na základě návrhů darovacích smluv  

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

 

2) souhlasí s přijetím daru – 5 ks kovový regál na základě návrhu darovací smlouvy,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s přijetím daru – 1 ks stolní fotbal na základě návrhu darovací smlouvy,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) souhlasí s přijetím daru – 1 ks pohovka a křeslo na základě návrhu darovací smlouvy,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

5) souhlasí s přijetím daru – 1 ks sedací pytel na základě návrhu darovací smlouvy,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

6) souhlasí s přijetím daru – 4 ks kolo + 3 ks koloběžka na základě návrhu darovací 

smlouvy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

městského obvodu dle bodů č. 1 až 6 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Ivana Bollogová                          T: 15. července 2020. 

689/39/20 

 

1) projednala záměr prodeje CITY BLOKŮ, a to: 

 - vodicí stěna CITY BLOK - oblouk 90°  1m – 4ks, 

 - vodicí stěna CITY BLOK - oblouk 90° 0,5m – 4ks, 

 - vodicí stěna CITY BLOK - průběžná 1m – 2ks, 

 - vodicí stěna CITY BLOK - průběžná 2m – 58 ks, 

 

2) rozhodla o záměru prodat CITY BLOKY, dle bodu č. 1 tohoto usnesení a přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rada jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek ,Oznámení záměru prodeje“  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení: 

1. Bc. Martina Stankušová, předseda, 

2. Ing. Renáta Spěváková, 

3. Jana Cielecká, 

 

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

zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 20. července 2020, 

 

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu záměru, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

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

690/39/20 

 

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

a pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu pod 

názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitovech v Radvanicích a Bartovicích“,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smluv o dílo č. S 0334/2020/MBaI  

a č. S 0336/2020/MBaI se zhotovitelem SF-zemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 00 

Ostrava- Slezská Ostrava, IČ 66694353, dle příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého 

materiálu, 

 

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

zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smluv o dílo č. S 0334/2020/MBaI  

a č. S 0336/2020/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 17. července 2020, 

 

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

č. S 0334/2019/MBaI a S 0336/2020/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 17. července 2020. 

691/39/20 

 

1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 3 (S 0337/2020/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. 3 (S 0337/2020/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. 3 (S 337/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

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

Z: Ing. Věra Raisová    T: 15. července 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  
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č. 3 (S 0337/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,   

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

692/39/20 

 

1) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - Energetické 

úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích“, část 1 – Technický dozor, 

o vyloučení uchazeče Svatopluka Barvíka, sídlem Jurije Gagarina 1492/17, 436 01 

Havířov-Podlesí, IČ 73057967, a to z důvodu překročení předpokládané nabídkové ceny  

u všech čtyř bytových domů, čímž byla porušena podmínka čl. IV zadávací dokumentace 

předmětné zakázky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - Energetické 

úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích“, část 1 – Technický dozor, 

o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření příkazní smlouvy č. S 0338/2020/MBaI  

s Martinem Kurzem, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj, IČ 06331904, dle příloh  

č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - Energetické 

úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích“, část 2 – Koordinátor 

BOZP, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření příkazní smlouvy  

č. S 0339/2020/MBaI s Ing. Martinem Slívou, Nedbalova 2349/10, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 73811882, dle příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu, 

 

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

zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření příkazních smluv č. S 0338/2020/MBaI  

a S 0339/2020/MBaI, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 20. července 2020, 

 

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

smluv č. S 0338/2020/MBaI a č. 0339/2020/MBaI, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 20. července 2020. 

693/39/20 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 s úpravou, kterým se  

 

zvyšuje financování 

na pol. 8115       o    610 tis. Kč 

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517   o 1 431 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517   o 5 000 tis. Kč 

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijeté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004      o    480 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 326      o    229 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 6330, pol. 4139, org. 6402     o    187 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5901, org. 4137     o 1 931 tis. Kč 

na § 6409, pol. 5901      o      15 tis. Kč 

na § 2221, pol. 5171      o    272 tis. Kč 

na § 3111, pol. 51xx      o    183 tis. Kč 
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39. schůze ze dne 1. července 2020 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2221, pol. 6121, org. 1700027000000   o      65 tis. Kč 

 

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 517     o 1 931 tis. Kč 

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 517   o    610 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5901      o    200 tis. Kč 

na § 2223, pol. 5xxx      o      50 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx      o 1 161 tis. Kč   

na § 3231, pol. 5339      o      20 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 6330     o 5 000 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004, org. 16   o    480 tis. Kč 

na § 3111, pol. 51xx, ÚZ 326     o    229 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5342, org. 6402     o    187 tis. Kč 

na § 2333, pol. 5492      o      15 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6121, org. 1700054000000   o    168 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700041000000   o    169 tis. Kč 

na § 3639, pol. 612x      o    183 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 15. července 2020. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


