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Usnesení 46. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

805/46/20 1) schvaluje program 46. schůze rady městského obvodu konané dne 18. listopadu 2020. 

806/46/20 1) ruší termín schůze rady dne 4. listopadu 2020 schválený usnesením rady městského 

obvodu č. 654/38/20 dne 17. června 2020 a mění tím číslování schůzí rady následovně:  

46. schůze 18. listopadu, 47. schůze 2. prosince, 48. schůze 16. prosince, 

 

2) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2021  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

807/46/20 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. 

808/46/20 1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0591/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě  

č. S 0331/2019/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu pro realizaci 

projektu „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“, uzavřenou se společností 

ProFaktum, s.r.o., IČ 28568087, se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 S 0591/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě  

č. S 0331/2019/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu pro realizaci 

projektu „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“, se společností ProFaktum, 

s.r.o., IČ 28568087, se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, 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: 15. prosince 2020, 

 

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

č. 1 S 0591/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě č. S 0331/2019/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

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

809/46/20 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 
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2) bere na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu,                          

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu 

města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 30. listopadu 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města 

Ostravy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Šárka Krkošková  T: 30. listopadu 2020. 

810/46/20 1) projednala žádost JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Václavu Paťavovi, statutárnímu městu Ostrava, 

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

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Václavu Paťavovi notářkou JUDr. Jarmilou 

Valigurovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. 

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

Z: Bc. Šárka Krkošková  T: 30. listopadu 2020. 

811/46/20 1) projednala návrh na vzdání se práva vymáhat pohledávky 

 

- ve výši 368,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx,  

- ve výši 318,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx, 

- ve výši 1 216,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx, 

- ve výši 13 818,58 Kč za xxxxx, bytem xxxxx, 

 

2) rozhodla vzdát se práva vymáhat pohledávky 

 

- ve výši 368,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx,  

- ve výši 318,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx, 

- ve výši 1 216,00 Kč za xxxxx, bytem xxxxx, 

- ve výši 13 818,58 Kč za xxxxx, bytem xxxxx, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

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

812/46/20 1) bere na vědomí zápis č. 29/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0594/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0595/2020/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 

0682/2019/MBaI uzavřené dne 9. prosince 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého 

materiálu,  
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5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0596/2020/MBaI se xxxxx, trvale 

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

 

6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0176/2020/MBaI uzavřené dne 25. května 2020, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0597/2020/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 

0650/2019/MBaI uzavřené dne 15. ledna 2020, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,  

 

9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0598/2020/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 

0651/2019/MBaI uzavřené dne 15. ledna 2020, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu,  

 

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0598/2020/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 

0495/2018/MBaI uzavřené dne 29. října 2018, dle přílohy č. 8 a) předloženého materiálu,  

 

13) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0604/2020/MBaI se xxxxx, trvale 

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

 

14) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0649/2019/MBaI uzavřené dne 27. listopadu 2019, dle přílohy č. 9 a) předloženého 

materiálu,  

 

15) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0600/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

16) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0489/2018/MBaI uzavřené dne 23. listopadu 2018, dle přílohy č. 10 a) předloženého 

materiálu,  

 

17) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0601/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 b) předloženého materiálu, 

 

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

bytu č. 23, na ulici Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava - Bartovice, dle přílohy č. 11 a) 

předloženého materiálu, 

 

19) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0602/2020/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 30. listopadu 2020, dle přílohy č. 11 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

bytu č. 6, na ulici Rokycanova 642/3, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 12 a) 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

4/10   

46. schůze ze dne 18. listopadu 2020 

předloženého materiálu, 

 

21) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0603/2020/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, ke dni 31. prosince 2020, dle přílohy č. 12 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2020, 

 

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

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

813/46/20 1) projednala žádost ze dne 6. října 2020 podanou společností 1stavebníprojekce s. r. o., 

sídlem Bří. Sedláčků 828/51, 721 00 Ostrava - Svinov, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Stavební úpravy RD Mezní 42/6, 717 00 Ostrava - Bartovice“, pro 

pozemek parc. č. 310, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

42/6, 717 00 Ostrava - Bartovice“, pro pozemek parc. č. 310, 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: 1. prosince 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: 1. prosince 2020. 

814/46/20 1) bere na vědomí cenovou nabídku k záměru prodeje CITY BLOKŮ: 

 

společnosti Ostravské komunikace, a. s., ze dne 8. 10. 2020, vedenou pod  

č. RaB/05119/20, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření kupní smlouvy vedené pod č. S 0592/2020/MBaI se společností 

Ostravské komunikace, a. s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 1. prosince 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 1. prosince 2020. 

815/46/20 1) projednala žádost ze dne 7. září 2020 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,  

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

a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na částech pozemků parc. č. 585, ostatní plocha, 

ostatní komunikace a parc. č. 588, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 80 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0605/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky,  

a to na částech pozemků parc. č. 585, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 588, 
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ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 80 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, s úpravou, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 1. prosince 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  

č. S 0605/2020/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 1. prosince 2020. 

816/46/20 1) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži na pozemku parc. č.  

690/25, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 690/25, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní 

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, 

 

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. 

817/46/20 1) projednala žádost ze dne 7. října 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 690/28, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0478/2020/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. listopadu 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0478/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

818/46/20 1) projednala záměr pronájmu pozemku parc. č. 632/1, zahrada, o celkové výměře 290 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 632/1, zahrada, o celkové 

výměře 290 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle bodu č. 1 tohoto usnesení a přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, s úpravou, 

 

3) jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, ve složení: 

1. Bc. Martina Stankušová, předseda, 

2. Jana Cielecká, 

3. Michaela Draštíková, 
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4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 15. prosince 2020, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. prosince 2020. 

819/46/20 1) projednala žádost ze dne 21. října 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/120, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/120, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 23 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. listopadu 2020, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

820/46/20 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s přijetím daru – 1 ks stůl v celkové hodnotě 490,00 Kč na základě návrhu 

darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s přijetím daru – 1 ks notebook Asus E210M v celkové hodnotě 8 000,00 Kč 

na základě návrhu darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

městského obvodu dle bodů č. 1 až 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                          T: 20. listopadu 2020. 

821/46/20 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 8/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápis  

o provedené kontrole kontrolního výboru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis  

z jednání kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole Zastupitelstvu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

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

822/46/20 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, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
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zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 1. prosince 2020, 

 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Jiří Stankuš    T: 1. prosince 2020. 

823/46/20 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0612/2020/SŘDaŽP pod názvem 

„Opravy místních komunikací v roce 2020 – 2. část“, se zhotovitelem: Technické služby, 

a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, 

IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0612/2020/SŘDaŽP pod názvem „Opravy 

místních komunikací v roce 2020 – 2. část“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,  

IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0612/2020/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 27. listopadu 2020, 

 

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

č. S 0612/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 27. listopadu 2020. 

824/46/20 1) projednala žádost o změnu územního plánu pro pozemky:  

 

- parc. č. 3271, vodní plocha, koryto vodního toku, o výměře 755 m2 

- parc. č. 2032, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 438 m2 

- parc. č. 2030, zahrada o výměře 1.746 m2 

- parc. č. 2029/1, lesní pozemek, o výměře 3.315 m2 

- parc. č. 2028/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 902 m2 

- parc. č. 2027/43, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 433 m2 

- část parc. č. 2022/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 11.720 m2 

- parc. č. 2045/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.050 m2 

 vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o podání žádosti na Statutární město Ostrava o změnu územního plánu  

z plochy „krajinné a ochranné zeleně“ na plochu „občanské vybavenosti“ u těchto 

pozemků: 

- parc. č. 3271, vodní plocha, koryto vodního toku, o výměře 755 m2 

- parc. č. 2032, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 438 m2 

- parc. č. 2030, zahrada o výměře 1.746 m2 

- parc. č. 2029/1, lesní pozemek, o výměře 3.315 m2 

- parc. č. 2028/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 902 m2 

- parc. č. 2027/43, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 433 m2 

- část parc. č. 2022/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 11.720 m2 

- parc. č. 2045/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.050 m2 

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

 

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

zajistit realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 1. prosince 2020, 
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4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu žádosti o změnu územního plánu,  

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 1. prosince 2020. 

825/46/20 1) projednala návrh na přípravu a záměr podání žádosti o podporu z Ministerstva 

životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva  

č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná na realizaci akce 

„Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099,  

k. ú. Radvanice“ dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení, 

 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit žádost o podporu z Ministerstva 

životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva  

č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná na realizaci akce 

„Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099,  

k. ú. Radvanice“ dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 8. prosince 2020, 

 

3) souhlasí, za podmínky souhlasného stanoviska rady města, s podáním žádosti  

o podporu z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, výzva č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná  

na realizaci akce „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu 

p. č. 2099, k. ú. Radvanice“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

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

o podporu z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, výzva č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná  

na realizaci akce „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu 

p. č. 2099, k. ú. Radvanice“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 10. ledna 2021, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu v případě úspěšnosti projektu „Stavební úpravy  

a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“, požádat 

Radu města Ostravy o předfinancování projektu v roce 2021 v celkové výši 3.156 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 2.087 tis. Kč, 

Z:  Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. července 2021. 

826/46/20 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2020, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery  

na pol. 4122, ÚZ 120x13014     o    127 tis. Kč  

na pol. 4116, ÚZ 13015      o      83 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3613, pol. 2132      o     80 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3399, pol. 5xxx      o      28 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362      o        9 tis. Kč 

na § 2219, pol. 51xx      o    200 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700048000000   o      50 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, org. 1700021000000   o    150 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
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na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 1   o    127 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015, 13015    o      83 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5xxx      o      80 tis. Kč 

na § 3349, pol. 5xxx      o      28 tis. Kč 

na § 6409, pol. 59xx      o        9 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700079000000   o    200 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121      o      50 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121      o    150 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 27. listopadu 2020. 

827/46/20 1) souhlasí s aktualizací projektu „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě-

Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) pověřuje starostu městského obvodu předložit žádost o úhradu nákladů na realizaci 

záměru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ke schválení do mezirezortní komise 

ministerstva průmyslu a obchodu, 

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

828/46/20 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem “Provádění 

pravidelných kontrol a revizí plynových kotlů v bytových domech v Ostravě – 

Radvanicích a Bartovicích“ v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 

předloženého materiálu, 

 

2) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení 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, tajemnice   

 

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící 

komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého 

rozsahu, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu rady, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení  

pro veřejnou zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč MBA  T: dle termínu rady. 
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Materiály projednané bez přijatého usnesení:  
Materiál č. 10 „Návrhy smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti – manželé xxxxx, xxxxx“ – 

nebylo přijato usnesení k žádosti paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to na 

části pozemku parc. č. xxxxx, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 15 bm a 50 m2. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


