
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

 
Usnesení 44. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 7. října 2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

778/44/20 1) schvaluje program 44. schůze rady městského obvodu konané dne 7. října 2020. 

779/44/20 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. 

780/44/20 1) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži na pozemku parc.  

č. 2027/112, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/112, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

paní xxxxx, 

 

3) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva zpětně ke garáži na pozemku parc. 

č. 2027/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy 

č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní  

xxxxx, 

 

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

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

č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

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

 

6) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2 a 4 tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

 

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

informovat žadatele, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu zastupitelstva. 

781/44/20 1 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. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0476/2020/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
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3) 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. 2 a) předloženého materiálu 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0478/2020/MBaI s panem xxxxx, bytem 

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

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. října 2020, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0476/2020/MBaI, a S 0478/2020/MBaI dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

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

782/44/20 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0483/2020/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: 31. října 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0483/2020/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

783/44/20 1) bere na vědomí zápis č. 27/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0479/2020/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 0445/2018/MBaI uzavřené dne 27. září 2018, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0480/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

č. S 0544/2019/MBaI uzavřené dne 21. října 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého 

materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0481/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

bytu č. 5, na ulici Kobrova 646/2, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 5 a) 

předloženého materiálu, 
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8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0482/2020/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, ke dni 31. října 2020, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním 

technického zařízení, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení ve společenské 

místnosti Klubu důchodců Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, 717 00 Ostrava – Bartovice,  

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

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. listopadu 2020, 

 

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

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

784/44/20 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2020, kterým se  

 

zvyšují daňové příjmy  

na pol. 1511       o    159 tis. Kč 

 

zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517    o    100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617   o 1 200 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 2212, pol. 51xx      o    279 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362      o      21 tis. Kč   

na § 2221, pol. 51xx      o      80 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3745, pol. 6122      o      38 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, org. 1700021000000   o 1 000 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 13011, org. 517   o      21 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 16     o    156 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 17     o        3 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211, org. 16    o    100 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5xxx, org. 1700076000000   o 1 000 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje  

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 1700021000000  o 1 200 tis. Kč 

na § 2331, pol. 6121, org. 1700071000000   o    268 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6121, org. 1700073000000   o      49 tis. Kč 

na § 2221, pol. 6121, org. 17000xx000000   o      80 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 16. října 2020. 

785/44/20 1) projednala návrh provozního řádu zařízení na ulici Šmídova č. p. 798/24 v Ostravě - 
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 Radvanicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje s okamžitou účinností provozní řád zařízení na ulici Šmídova č. p. 798/24 

v Ostravě - Radvanicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 15. října 2020. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


