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Usnesení 54. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 14. dubna 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

957/54/21 1) schvaluje program 54. schůze rady městského obvodu konané dne 14. dubna 2021. 

958/54/21 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. 

959/54/21 1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností ELTOM  

s. r. o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, o uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0118/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3226, o celkové výměře  

2.801 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 

umístění stavby „Ostrava - Radvanice 2669/14, příp. 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: 10. května 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. S 0118/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

960/54/21 1) projednala žádost ze dne 15. března 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

NOVPRO FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

„Ostrava – Radvanice, parc. č. 373, přípojka NNk“, a to na části pozemku parc.  

č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu 

služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0121/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice, parc. č. 

373, přípojka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm,  
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dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 22. března 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen panem 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 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 11 bm a 23 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0125/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu,  

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 11 bm a 23 m2, 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. května 2021, 

 

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

č. S 0121/2021/MBaI a S 0125/2021/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. května 2021. 

961/54/21 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0036/2018/MBaI ze dne 28. února 2018, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0122/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

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

0131/2020/MBaI uzavřené dne 15. dubna 2020, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0123/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

0150/2019/MBaI uzavřené dne 5. dubna 2019, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0124/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 30. dubna 2021, 

 

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

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

962/54/21 1) projednala žádost ze dne 5. března 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o koupi 

garáže na parc. č. 690/20, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje garáže  

na parc. č. 690/20, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice 

a Bartovice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za nejvyšší nabídnutou cenu  

a za splnění podmínky rekonstrukce střechy této garáže do 4 měsíců od podpisu kupní 

smlouvy,  

 

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, 

 

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. 

963/54/21 1) projednala záměr pronájmu částí pozemků, parc. č. 113/1 ostatní plocha, neplodná 

půda, o celkové výměře cca 13.757 m2, parc. č. 2147, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o celkové výměře 1.236 m2 a parc. č. 2148/9, ostatní plocha, jiná plocha,  

o celkové výměře 749 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu částí pozemků, parc. č. 113/1 ostatní plocha, 

neplodná půda, parc. č. 2147, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2148/9, 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 4.050 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro akci „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti, řkm 0,000 – 3,262, stavba  

č. 5657“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 10. května 2021, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

964/54/21 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0126/2021/SŘDaŽP na přistavení 

velkoobjemových kontejnerů pro letní úklidovou akci v městském obvodu  

se zhotovitelem OZO Ostrava s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 

Ostrava – Kunčice, dle přílohy předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0126/2021/SŘDaŽP na přistavení 

velkoobjemových kontejnerů pro letní úklidovou akci v městském obvodu  

se zhotovitelem OZO Ostrava s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 

Ostrava – Kunčice, dle přílohy předloženého materiálu, 

 

3) uděluje výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 ze způsobu 

zadání veřejné zakázky, tj. povoluje výjimku zadání zakázky bez výběru zhotovitele,  

a to přímo jednomu zhotoviteli,   

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                   T: 31. května 2021, 
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5) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0126/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. května 2021. 

965/54/21 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0127/2021/SŘDaŽP pod názvem 

„Ul. Čapkova v úseku Kobrova – Tomicova a Souvislá údržba MK Čapkova - 

autobusové zastávky“, se zhotovitelem Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25396544, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0127/2021/SŘDaŽP pod názvem  

„Ul. Čapkova v úseku Kobrova – Tomicova a Souvislá údržba MK Čapkova - 

autobusové zastávky“, se zhotovitelem Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25396544, 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 0127/2021/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 30. dubna 2021, 

 

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

o dílo č. S 0127/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 

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

966/54/21 1) projednala odpisové plány nemovitého a movitého majetku Základní školy Ostrava–

Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, a Mateřské školy Ostrava–

Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 a přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje odpisový plán nemovitého a movitého majetku na rok 2021 Základní školy 

Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje odpisový plán nemovitého a movitého majetku na rok 2021 Mateřské školy 

Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

967/54/21 1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-12/2021, vedené pod  

č. S 0128/2021/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-12/2021, vedené pod č. S 0128/2021/TAJ,  

s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,  

IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 30. dubna 2021, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. dubna 2021. 
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968/54/21 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 „Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“  

a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek  

dle přílohy 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 „Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“ a o zaslání výzvy 

k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého 

materiálu, 

 

3) jmenuje 

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. Pavla Baňková, 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. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

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: 26. května 2021. 

969/54/21 1) projednala sdělení, žádost ze dne 7. dubna 2021 podané Statutárním městem Ostrava, 

Magistrátem města Ostravy, o návrhu darovací smlouvy na zdravotnický batoh a svěření 

do majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí se svěřením zdravotnického batohu v ceně 43.635,79 Kč do majetku pro 

JSDH Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

informovat žadatele dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 30. dubna 2021. 

970/54/21 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se  
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zvyšuje financování 

na pol. 8115       o 3 650 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3745, pol. 2321      o    186 tis. Kč 

na § 3745, pol. 3121      o    314 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 

na pol. 4111, ÚZ 98033, org. 517    o      20 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 51xx      o    222 tis. Kč 

na § 2212, pol. 51xx      o    596 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje  

na § 3613, pol. 6121, org. 1700022000000   o    300 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000   o    133 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5xxx      o    186 tis. Kč 

na § 3613, pol. 51xx      o    300 tis. Kč 

na § 6149, pol. 5xxx, ÚZ 98033     o      20 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 17000xx000000   o 3 650 tis. Kč 

na § 3745, pol. 6121, org. 17000xx000000   o    314 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700081000000   o    222 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121      o    133 tis. Kč 

na § 2221, pol. 6121, org. 1700050000000   o    596 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 23. dubna 2021. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


