Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 2. prosince
2020
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
829/47/20
830/47/20

831/47/20

Obsah
1) schvaluje program 47. schůze rady městského obvodu konané dne 2. prosince 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,

832/47/20

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) schvaluje termín a místo konání 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice dne 17. prosince 2020 v 16:00 hodin v sále Společenského domu
v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459, a stanoví návrh programu zasedání s úpravou:
-

16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 11. 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
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v souladu s krizovými opatřeními státu.
Poř. Název materiálu
č.
1
2
3

Předkladatel materiálu

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Bc. Aleš Boháč, MBA
obvodu
Zápis z jednání kontrolního výboru a zápis Bc. Martina Stankušová
o provedené kontrole
Zápis z jednání finančního výboru
Bc. Aleš Boháč, MBA

4

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2021 Bc. Aleš Boháč, MBA
a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 –
2024

5

Nabídka k odkupu garáží na pozemcích parc. č. Bc. Martina Stankušová
2027/2, 2027/112, 2027/150 v k. ú. Radvanice

6

Záměr prodeje pozemků parc. č. 1468/3 a část parc. č. Bc. Martina Stankušová
1468/1 v k. ú. Bartovice
Prodej pozemků parc. č. 193/3 a parc. č. 194 v k. ú. Bc. Martina Stankušová
Bartovice
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského Bc. Aleš Boháč, MBA
obvodu za leden – září 2020

7
8

833/47/20

- Diskuze
- Závěr.
1) schvaluje pro účetní období roku 2021 sazebník úhrad nákladů za poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

834/47/20

2) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu
1) tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 31. prosince 2020.
1) projednala žádost ze dne 9. října 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 sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 392/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 9
bm a 7m2, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0631/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to
na části pozemku parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 9 bm a 7m2, 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: 22. prosince 2020,
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0631/2020/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 22. prosince 2020.
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1) projednala žádost ze dne 9. listopadu 2020 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
o souhlas s umístěním a provedením stavby „Rodinný dům“, pro pozemky parc. č.
105/11, 105/1 a 112/3, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rodinný dům“,
pro pozemky parc. č. 105/11, 105/1 a 112/3, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 21. října 2020 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
zastoupeni společností HydroIdea s. r. o., sídlem Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, o
souhlas s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka pro p. č. 1519, k. ú.
Radvanice“, pro pozemek parc. č. 1519, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2
a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením „stavby „Vodovodní přípojka
pro p. č. 1519, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 1519, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 23. listopadu 2020 podanou manžely xxxxx, oba bytem
xxxxx, zastoupeni xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Novostavba rodinného domu včetně vodovodní, kanalizační a plynové přípojky“, pro
pozemek parc. č. 1135/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a)
předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného
domu včetně vodovodní, kanalizační a plynové přípojky“, pro pozemek parc. č. 1135/1,
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: 22. prosince 2020,

836/47/20

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: 22. prosince 2020.
1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0624/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě
č. S 0335/2019/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu pro realizaci
projektu „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“, 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 0624/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě
č. S 0335/2019/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu pro realizaci
projektu „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“, 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,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. prosince 2020,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Dodatku
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č. 1 S 0624/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě č. S 0335/2019/SŘDaŽP dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2020.
1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0639/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě
č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu (ADM)
a závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) „Sídelní zeleň – Fryštátská 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 0639/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě
č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu (ADM)
a závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) „Sídelní zeleň – Fryštátská 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: 31. prosince 2020,

838/47/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Dodatku
č. 1 S 0639/2020/SŘDaŽP k příkazní smlouvě č. S 0190/2017/SŘDaŽP dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2020.
1) projednala žádost ze dne 11. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem garáží na pozemcích parc. č. 2027/46, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 26 m2 a parc. č. 2027/87, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře
21 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu garáží na pozemcích parc. č. 2027/46, zastavěná
plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2 a parc. č. 2027/87, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 21 m2, vše 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: 31. prosince 2020,

839/47/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. prosince 2020.
1) projednala žádost ze dne 11. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/109, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21
m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/109, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 11. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/8, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25
m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/8, zastavěná plocha
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a nádvoří, o celkové výměře 25 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: 31. prosince 2020,

840/47/20

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. prosince 2020.
1) projednala žádost o schválení návrhu na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
(elektrická pánev) Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku (elektrická pánev) Mateřské
školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1, č. 2
a č. 3 předloženého materiálu,

841/47/20

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodů č. 1 a č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 18. prosince 2020.
1) projednala sdělení ředitelek Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace,
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2)
a) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2020 ředitelce Základní
školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, za vykonání
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
b) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2020 ředitelce Mateřské
školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, za vykonání
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
c) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2020 ředitelce Mateřské
školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, za vykonání
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,

842/47/20

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: 9. prosince 2020
1) projednala žádost ze dne 19. listopadu 2020 pana xxxxx, jednatele společnosti
FACTORINVEST s. r. o., se sídlem U Statku 653/24, 717 00 Ostrava - Bartovice, o koupi
pozemků parc. č. 1468/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m² a část parc. č.
1468/1, ostatní plocha, o výměře 387 m², vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsaném
na LV č. 1048, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemků
parc. č. 1468/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m² a část parc. č. 1468/1,
ostatní plocha, o výměře 387 m², vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 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 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,

843/47/20

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) bere na vědomí zápis č. 30/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0635/2020/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0636/2020/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 0412/2020/MBaI uzavřené dne 21. září 2020, dle přílohy č. 4 a) předloženého
materiálu,
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0633/2020/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 0674/2019/MBaI uzavřené dne 9. prosince 2019, dle přílohy č. 5 a) předloženého
materiálu,
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0638/2020/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 0709/2019/MBaI uzavřené dne 3. ledna 2020, dle přílohy č. 6 a) předloženého
materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0640/2020/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 0017/2019/MBaI uzavřené dne 23. ledna 2019, dle přílohy č. 7 a) předloženého
materiálu,
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0637/2020/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 0463/2018/MBaI uzavřené dne 22. října 2018, dle přílohy č. 8 a) předloženého
materiálu,
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13) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0625/2020/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 0620/2018/MBaI uzavřené dne 4. ledna 2019, dle přílohy č. 9 a) předloženého
materiálu,
15) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0627/2020/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 0608/2018/MBaI uzavřené dne 7. ledna 2019, dle přílohy č. 10 a) předloženého
materiálu,
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0628/2020/MBaI se xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 b) předloženého materiálu,
18) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0610/2017/MBaI uzavřené dne 30. listopadu 2017, dle přílohy č. 11 a) předloženého
materiálu,
19) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0629/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 b) předloženého materiálu
20) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu č. 2, na ulici Těšínská 1104/259, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 12 a)
předloženého materiálu,
21) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0630/2020/MBaI s xxxxx,
trvale bytem xxxxx, ke dni 31. prosince 2020, dle přílohy č. 12 b) předloženého materiálu,
22) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu č. 5, na ulici Revírní 849/4, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 13 a)
předloženého materiálu,
23) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0632/2020/MBaI s xxxxx,
trvale bytem xxxxx, ke dni 31. prosince 2020, dle přílohy č. 13 b) předloženého materiálu,
24) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. prosince 2020,

844/47/20

25) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2020.
1) projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2021 dle přílohy č. 1 – 6
předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského
obvodu na rok 2021 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na léta 2022 – 2024 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu na rok
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2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024 k projednání
zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 17. prosince 2020.
1) projednala nabídku na odkup pozemků podanou dne 27. listopadu 2020 společností
SEMPRONEMO, s. r. o., sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava - Martinov, a uzavření
kupní smlouvy na pozemky parc. č. 193/3 a 194, v k. ú. Bartovice, dle příloh č. 1 až 5
předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemků parc.
č. 193/3 a 194, v k. ú. Bartovice a následným uzavřením kupní smlouvy
č. S 0672/2020/MBaI se společností SEMPRONEMO, s. r. o., sídlem Na Hrázi 3228/2,
723 00 Ostrava - Martinov, 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: 17. prosince 2020,

846/47/20

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 17. prosince 2020.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0669/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0436/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Odstranění septiků napojených
na sběrač B - 1. část“, dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0669/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0436/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Odstranění septiků napojených
na sběrač B - 1. část“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0669/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě
o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Odstranění septiků
napojených na sběrač B - 1. část“, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 5. prosince 2020,

847/47/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 (S 0669/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 5 prosince 2020.
1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0645/2020/MBaI na stavební práce pod názvem
„Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově v Radvanicích, I. etapa, II. část, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením smlouvy č. S 0645/2020/MBaI se společností SF - zemtrade
s. r. o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) rozhodla o udělení výjimky, dle ustanovení čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu
č. 2/2016 ze způsobu zadávání veřejné zakázky,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 3. prosince 2020,
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5) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0645/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč MBA
T: 3. prosince 2020.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0673/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0144/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou
a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“, dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0673/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0144/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou
a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“ 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 0673/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě
o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 10. prosince 2020,

849/47/20
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4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 2
(S 0673/2020/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. prosince 2020.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2020, kterým se
zvyšují převody z vlastních fondů
na § 6330, pol. 4139

o

351 tis. Kč

zvyšují neinvestiční přijaté transfery
na pol. 4111, ÚZ 98018

o

12 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2212, pol. 5xxx
na § 2221, pol. 5xxx
na § 2333, pol. 5xxx
na § 3111, pol. 5xxx, org. 1700076000000
na § 3399, pol. 5xxx
na § 3612, pol. 5xxx
na § 3639, pol. 5xxx
na § 3745, pol. 51xx
na § 4399, pol. 5xxx
na § 5213, pol. 5xxx

o 650 tis. Kč
o 123 tis. Kč
o 1 090 tis. Kč
o 1 700 tis. Kč
o 940 tis. Kč
o 350 tis. Kč
o 320 tis. Kč
o 1 050 tis. Kč
o 130 tis. Kč
o 140 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 2212, pol. 6121
na § 2212, pol. 6121, org. 1700021000000
na § 2212, pol. 6121, org. 1700023000000
na § 2212, pol. 6121, org. 1700046000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700070000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700049000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700064000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700047000000
na § 2331, pol. 6121, org. 1700071000000
na § 3111, pol. 6121, org. 1700076000000
na § 3113, pol. 6121, org. 1700072000000
na § 3613, pol. 6121, org. 1700022000000

o 200 tis. Kč
o 580 tis. Kč
o
61 tis. Kč
o 200 tis. Kč
o 2 124 tis. Kč
o 145 tis. Kč
o 176 tis. Kč
o 101 tis. Kč
o 640 tis. Kč
o 500 tis. Kč
o 323 tis. Kč
o 162 tis. Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

47. schůze ze dne 2. prosince 2020

na § 3613, pol. 6121, org. 1700052000000
na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000
na § 3639, pol. 6121
na § 3639, pol. 6121, org. 1700041000000

o
o
o
o

285 tis. Kč
160 tis. Kč
93 tis. Kč
72 tis. Kč

zvýší financování
na pol. 8115

o 11 964 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 6330, pol. 5342
na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88
na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88
na § 6149, pol. 50xx, ÚZ 98108

o
o
o
o

351 tis. Kč
351 tis. Kč
12 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 11. prosince 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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