Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 42. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 9. září 2020
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
734/42/20
735/42/20

736/42/20

Obsah
1) schvaluje program 42. schůze rady městského obvodu konané dne 9. září 2020.
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.
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 tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: dle termínu zastupitelstva,

737/42/20

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.
1) projednala návrh darovací smlouvy na kompostéry navazující na končící smlouvu
o výpůjčce pro sto kusů kompostérů zapůjčeným občanům městského obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovacích smluv na kompostéry se stávajícími vypůjčiteli,
dle přílohy č. 1 a 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: 30. září 2020,
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu darovacích smluv
na kompostéry, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
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738/42/20

42. schůze ze dne 9. září 2020

1) projednala žádost ze dne 27. července 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 690/63, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0420/2020/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: 30. září 2020,

739/42/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0420/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
1) projednala žádost ze dne 17. srpna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/21, 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. 2027/21, 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 24. srpna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 1569/4, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 29
m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1569/4, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 29 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 30. září 2020,

740/42/20

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
1) projednala žádost ze dne 12. srpna 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 552/2, zahrada, o celkové výměře 727 m2, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 552/2, zahrada, o celkové
výměře 727 m2, 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: 30. září 2020,

741/42/20
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/150, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého
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42. schůze ze dne 9. září 2020

materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního
práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/150, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
panu xxxxx,
3) 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,

742/42/20

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh kupní smlouvy č. S 0422/2020/SŘDaŽP na nákup komunální
techniky – žacího traktoru se společností AGROTIP Opava, s.r.o., IČ 25821270, se sídlem
Hillova 1694/40, 747 05 Opava - Kateřinky, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek a protokolu o hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Nákup komunální techniky – žacího
traktoru“, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření kupní smlouvy
č. S 0422/2020/SŘDaŽP se společností: AGROTIP Opava, s.r.o., IČ 25821270, se sídlem
Hillova 1694/40, 747 05 Opava - Kateřinky, dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření kupní smlouvy č. S 0422/2020/SŘDaŽP, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2020,

743/42/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu kupní smlouvy
č. S 0422/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2020.
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 0423/2020/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 31, o výměře 5.431 m2, ostatní
plocha, pohřebiště, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Slezská
Ostrava 4161, Šmíd, 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: 30. září 2020,
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. S 0423/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
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744/42/20

42. schůze ze dne 9. září 2020

1) projednala žádost ze dne 14. srpna 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen paní xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Montovaný rodinný dům na pozemku parc. č. 159/1, k. ú. Bartovice, včetně vodovodní
přípojky, přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace s retenční nádrží,
domovní přípojky NN, zpevněných ploch, oplocení a sjezdu“, pro pozemek parc. č. 159/1,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby Montovaný rodinný dům
na pozemku parc. č. 159/1, k. ú. Bartovice, včetně vodovodní přípojky, přípojky
splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace s retenční nádrží, domovní přípojky
NN, zpevněných ploch, oplocení a sjezdu“, pro pozemek parc. č. 159/1, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 17. srpna 2020 podanou společností GasNet, s. r. o., sídlem
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, zastoupena společností GridServices,
s. r. o., sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „REKO VTL DV – 31034 Kunčičky CEMOS“, pro pozemky parc.
č. 596/1, v k. ú. Bartovice a 113/9, 3295/3 a 2361/8, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením „REKO VTL DV – 31034
Kunčičky CEMOS“, pro pozemky parc. č. 596/1, v k. ú. Bartovice a 113/9, 3295/3
a 2361/8, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 1. července 2020 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeni Ing. Arch. Jiřím Koběrským, ATELIÉR „K“, sídlem Kmochova 222/5A,
721 00 Ostrava - Svinov, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Stavební úpravy
RD a další na parc. č. 571, 572, 573, 574, 575 a 583/1“, pro pozemky parc. č. 571, 572,
573, 574, 575 a 583/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a)
předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Stavební úpravy RD
a další na parc. č. 571, 572, 573, 574, 575 a 583/1“, pro pozemky parc. č. 571, 572, 573,
574, 575 a 583/1, vše 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: 30. září 2020,

745/42/20

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k umístění poštovní
odkládací schránky na pozemku parc. č. 3265/9, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s umístěním poštovní odkládací schránky na pozemku parc.
č. 3265/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 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,
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Z: Jana Cielecká

746/42/20

42. schůze ze dne 9. září 2020

T: 30. září 2020,

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
1) bere na vědomí zápis č. 26/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0412/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0413/2020/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 0516/2017/MBaI uzavřené dne 11. října 2017, dle přílohy č. 4 a) předloženého
materiálu,
5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0414/2020/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 0518/2017/MBaI ze dne 24. října 2017, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0415/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
8) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0479/2019/MBaI uzavřené dne 25. září 2019, dle přílohy č. 6 a) předloženého
materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0416/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,
10) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0418/2019/MBaI uzavřené dne 2. září 2019, dle přílohy č. 7 a) předloženého
materiálu,
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0417/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,
12) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0424/2019/MBaI uzavřené dne 14. srpna 2019, dle přílohy č. 8 a) předloženého
materiálu,
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0418/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 b) předloženého materiálu,
14) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0216/2019/MBaI uzavřené dne 29. dubna 2019, dle přílohy č. 9 a) předloženého
materiálu,
15) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0419/2020/MBaI s xxxxx, trvale
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bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 b) předloženého materiálu,
16) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0316/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
17) rozhodla o uzavření dohody o ukončení dohody č. SV 8/06 vedené pod
č. 0424/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 b) předloženého
materiálu,
18) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2020,

747/42/20

19) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2020.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – červen 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 – červen 2020 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,

748/42/20

749/42/20

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 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.
1) rozhodla podat žádost o vydání opatření obecné povahy dle ustanovení § 33d zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu žádosti
o vydání opatření obecné povahy dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2020.
1) projednala žádost ze dne 4. srpna 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 1685/2,
NN“, a to na částech pozemků parc. č. 1725, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
1732, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 18 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0425/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 1685/2,
NN“, a to na částech pozemků parc. č. 1725, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
1732, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 18 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 14. srpna 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen na základě plné moci xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní
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a dešťové přípojky a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 12 bm a 9m2,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0426/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní a dešťové přípojky
a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 12 bm a 9m2, dle přílohy č. 2 c)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 3. srpna 2020 podanou manžely panem xxxxx, bytem xxxxx
a paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
vodovodní a plynovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 673, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm,
dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0427/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní a plynovodní přípojky,
a to na části pozemku parc. č. 673, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 17. července 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti
a
zakládající
právo
umístit
a
provést
stavbu
plynové
a vodovodní přípojky a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 1044 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 8 bm a 5 m2,
dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0428/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu plynové a vodovodní přípojky
a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 1044 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 8 bm a 5 m2, dle přílohy č. 4 c)
předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2020,

750/42/20

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0425/2020/MBaI, S 0426/2020/MBaI, S 0427/2020/MBaI a S 0428/2020/MBaI
o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2020.
1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit tisk kroniky statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 31. prosince 2020.
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1) projednala žádost ze dne 4. září 2020 společnosti Hruška, spol. s. r. o., sídlem Na Hrázi
3228/2, 723 00 Ostrava – Martinov, o koupi pozemků parc. č. 193/3, orná půda, o výměře
2.099 m² a parc. č. 194, trvalý travní porost, o výměře 1.057 m2, vše v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, zapsaných na LV č. 1048, nebo jejich částí, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemků
za daných podmínek, parc. č. 193/3, orná půda, o výměře 2.099 m² a parc. č. 194, trvalý
travní porost, o výměře 1.057 m2, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
nebo jejich částí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu
městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,

752/42/20

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje orgánům města,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu orgánů města.
1) projednala žádosti, o koupi pozemků parc. č. 376, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
1.183 m², parc. č. 372, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.243 m2 a parc. č. 371,
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
zapsaných na LV č. 1962, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemků
parc. č. 376, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.183 m², parc. č. 372, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 1.243 m2 a parc. č. 371, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 112
m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu
městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,

753/42/20

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje orgánům města,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu orgánů města.
1) schvaluje termín a místo konání 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice dne 17. září 2020 v 16:00 hodin v sále Společenského domu
v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459, a stanoví návrh programu zasedání:
-
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Volba ověřovatelů zápisu z 10. zasedání
Volba návrhové komise

-

Při výkonu činností orgánů veřejné moci uvnitř budov je nařízeno všem osobám používat
k ochraně dýchacích cest roušku nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének
v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020.
Poř. č.

Název materiálu

Předkladatel materiálu

1

Kontrola
plnění
usnesení
zastupitelstva
městského obvodu
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zápisy z jednání finančního výboru a zpráva
o činnosti finančního výboru za rok 2019
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu za leden – červen 2020
Návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu
městského obvodu na rok 2020 ZUŠ Edvarda
Runda
Nabídka k odkupu garáží na pozemcích parc. č.
3277/16, 2027/5, 2027/16, 2027/120, 2027/144,
2027/145, 2027/162, 2027/34, 2027/113
a 2027/109 v k. ú. Radvanice
Nabídka prodeje pozemku na parc. č. 289/3
v k. ú. Bartovice
Záměr prodeje pozemků parc. č. 193/3 a 194
v k. ú. Bartovice nebo jejich částí
Záměr prodeje pozemků parc. č. 376, 372 a 371
v k. ú. Radvanice

Bc. Aleš Boháč, MBA

2
3
4
5

6

7
8
9

754/42/20

Bc. Martina Stankušová
Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Martina Stankušová

Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová

- Diskuze
- Závěr.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020, kterým se
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o 650 tis. Kč

na § 3613, pol. 2132

o

60 tis. Kč

zvyšují neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
pol. 4111, ÚZ 98193
o 186 tis. Kč
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517
o 6 659 tis. Kč
snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5xxx

o

snižují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121, org. 1700051000000
na § 3745, pol. 6122

o 350 tis. Kč
o 60 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
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na § 6171, pol. 5xxx
na § 3613, pol. 5xxx
na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98193
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700075000000

o 200 tis. Kč
o 60 tis. Kč
o 186 tis. Kč
o 6 659 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2331, pol. 6121, org. 1700071000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700061000000
na § 3612, pol. 6121, org. 1700077000000
na § 2221, pol. 6121, org. 1700050000000

o 450 tis. Kč
o 30 tis. Kč
o 350 tis. Kč
o 60 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 18. září 2020.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. 0429/2020/SŘDaŽP „Rekonstrukce
chodníku na ul. Dalimilova v úseku Pražanova – Holešova“ se zhotovitelem HOCHTIEF
CZ a. s., IČ 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2)
a) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. 0429/2020/SŘDaŽP „Rekonstrukce chodníku
na ul. Dalimilova v úseku Pražanova – Holešova“ se zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s.,
IČ 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
b) uděluje výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu směrnice č. 2/2016 pro
zadávání veřejných zakázek, tj. povoluje výjimku zadání zakázky bez výběru přímo
jednomu zhotoviteli,
c) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. 0429/2020/SŘDaŽP „Rekonstrukce
chodníku na ul. Dalimilova v úseku Pražanova – Holešova“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2020,

756/42/20

d) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. 0429/2020/SŘDaŽP
„Rekonstrukce chodníku na ul. Dalimilova v úseku Pražanova – Holešova“ dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2020.
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 „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“ a návrh
na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle příloh
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 „Odstranění septiků napojených na sběrač B -1. část“ a o zaslání
výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy
č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
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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

757/42/20

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: 7. října 2020.
1) projednala návrh dodatku č. 2 (S 0435/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě
č. S 0145/2009/VŽPVH na realizaci služby „Zajištění sběru, svozu, využívání
a odstraňování odpadů“ dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 (S 0435/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě
č. S 0145/2009/VŽPVH na realizaci služby „Zajištění sběru, svozu, využívání
a odstraňování odpadů“, se společností OZO Ostrava, s.r.o., IČ 62300920, se sídlem
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2020,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 2 (S 0435/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě č. S 0145/2009/VŽPVH dle bodu 2) tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2020.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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