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Usnesení 48. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 16. prosince 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

850/48/20 1) schvaluje program 48. schůze rady městského obvodu konané dne 16. prosince 2020. 

851/48/20 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. 

852/48/20 1) projednala žádosti Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím darů dle přílohy č. 1 a č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s přijetím daru – 3 ks knih v celkové hodnotě 600,00 Kč na základě návrhu 

darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s přijetím daru – 1 ks koberec v celkové hodnotě 5 314,00 Kč na základě 

návrhu darovací smlouvy dle přílohy č. 4 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: 31. prosince 2020. 

853/48/20 1) projednala žádost o schválení návrhu na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

ostatního majetku (myčka nádobí – 2 ks) Základní školy Ostrava-Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvkové organizace, dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného ostatního majetku (myčka nádobí 

– 2 ks) Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace,  

dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu, 

 

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: 31. prosince 2020. 

854/48/20 1) projednala žádost ze dne 23. listopadu 2020 podanou manžely xxxxx, oba bytem 

xxxxx, zastoupeni společností HydroIdea s. r. o., sídlem Lešetinská 676/68, 719 00 

Ostrava, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající 

právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 

3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti 

cca 5 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0679/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 
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pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 4. listopadu 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx  

a paní xxxxx, 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. 1959/6, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1956/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 37 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0680/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

částech pozemků parc. č. 1959/6, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1956/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 37 bm, 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: 10. ledna 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0679/2020/MBaI a S 0680/2020/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo 

umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. ledna 2021. 

855/48/20 1) projednala návrh smlouvy o výpůjčce vedený pod č. S 0681/2020/MBaI s Českou 

republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce vedenou pod č. S 0681/2020/MBaI s Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 10. ledna 2021, 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku  

do účetní evidence, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 10. ledna 2021, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 2) 

tohoto usnesení, 

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

856/48/20 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0678/2020/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, 
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Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2020, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0678/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

857/48/20 1) projednala žádost ze dne 20. května 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/16, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/16, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 23. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 22/17, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/17, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 19 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. ledna 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu, 

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2021. 

858/48/20 1) bere na vědomí zápis č. 9 z jednání finančního výboru konaného dne 7. prosince 2020 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 9 z jednání finančního výboru 

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

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

859/48/20 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za leden – září 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 – září 2020 dle přílohy  

č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 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. 

860/48/20 1) bere na vědomí zápis č. 31/2020 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0682/2020/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2020, 

 

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

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

861/48/20 1) projednala  

a) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 

organizace, na rok 2021 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

b) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 5, příspěvková 

organizace, na rok 2021 dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu, návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024 dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu, 

 

c) návrh rozpočtu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace, na rok 2021 dle přílohy č. 7 a 8 předloženého materiálu, návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024 dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu, 

 

2) schvaluje  

a) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, 

na rok 2021 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2022-2024 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

b) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 5, příspěvková organizace, 

na rok 2021 dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu, návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2022-2024 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

c) rozpočet Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

na rok 2021 dle přílohy č. 7 a 8 předloženého materiálu, návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2022-2024 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá ředitelkám příspěvkových organizací vyvěsit schválený rozpočet na rok 2021 

a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022-2024 na webových stránkách školy  

a vedoucí odboru sociálních věcí a školství na webových stránkách městského obvodu, 

Z:  Dana Lérová 

 Bc. Táňa Krumniklová 

 Mgr. Hana Ostřanská 

 Mgr. Ivana Bollogová    T: ihned. 

862/48/20 

 

1) bere na vědomí cenovou nabídku k záměru pronájmu pozemku parc. č. 632/1,  

v k. ú. Radvanice: pana xxxxx, trvale bytem xxxxx, ze dne 30. listopadu 2020, vedenou 

pod č. RaB/06384/20, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy vedené pod č. S 0684/2020/MBaI s panem 

xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2020, 

 

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

usnesení, 

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

863/48/20 

 

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

a pořadí nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Provádění pravidelných kontrol  

a revizí plynových kotlů v bytových domech v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích “,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0674/2020/MBaI  

se zhotovitelem Revize Ostrava, s. r. o., Pod Výhonem 5535/20, 722 00 Ostrava - 

Třebovice, IČO 28632656, dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 

 

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

zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0674/2020/MBaI,  

dle bodu č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 18. prosince 2020, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0674/2020/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 18. prosince 2020. 

864/48/20 

 

1) ruší usnesení č. 634/37/20 bod č. 2 ze dne 3. června 2020, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) projednala žádost ze dne 14. prosince 2020 podanou společností ČEZ Distribuce,  

a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 

2027/120, NN“, a to na části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha, manipulační 

plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle příloh  

č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0685/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2027/120, 

NN“, a to na části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha, manipulační plocha,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 10. ledna 2021, 

 

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

č. S 0685/2020/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. ledna 2021. 

865/48/20 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2020, kterým se  

 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004      o      158 tis. Kč 

 

zvýší nedaňové příjmy 

na § 3613, pol. 2132      o        35 tis. Kč 

na § 3613, pol. 2322      o        27 tis. Kč 
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snižují běžné výdaje 

na § 6112, pol. 51xx      o          3 tis. Kč  

na § 3745, pol. 51xx      o      197 tis. Kč 

na § 5512, pol. 51xx, org. 1x     o      159 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5137, org. 16     o        49 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2331, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700051000000  o      960 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 51xx, ÚZ 14004 , org. 1x   o      158 tis. Kč  

na § 3613, pol. 51xx      o        62 tis. Kč 

na § 6112, pol. 50xx      o          3 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx       o      197 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 612x, org. 16     o        49 tis. Kč 

 

snižují daňové příjmy 

na pol. 1511       o      159 tis. Kč 

 

snižují investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617   o      960 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

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

866/48/20 

 

1) projednala žádost o prodloužení nájmu reklamních ploch od společnosti 

INZERTPRESS s. r. o., se sídlem Chudenická 30, 110 00 Praha 10, IČ 25048694,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0683/2020/MBaI ke smlouvě  

o nájmu reklamních ploch se společností INZERTPRESS s. r. o., se sídlem Chudenická 

30, 110 00 Praha 10, IČ 25048694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. ledna 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 5 vedeného  

pod č. S 0683/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová       T: 30. ledna 2021. 

867/48/20 

Přínos č. 6 

1) projednala návrh žádosti o změnu Územního plánu Ostravy dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) 

a) rozhodla o podání žádosti o změnu Územního plánu Ostravy dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k podání žádosti o změnu Územního plánu Ostravy dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

7/7   

48. schůze ze dne 16. prosince 2020 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 22. prosince 2020, 

 

c) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu žádosti o změnu Územního plánu 

Ostravy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 22. prosince 2020. 

Tisková 

oprava 

usnesení č. 

849/47/20 

z 2. prosince 

2020 

1) ruší text „ na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88 o“. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

 

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

 


