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Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 28. dubna 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

971/55/21 1) schvaluje program 55. schůze rady městského obvodu konané dne 28. dubna 2021. 

972/55/21 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. 

973/55/21 1) projednala žádost ze dne 12. dubna 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka pro chatku,  

k. ú Bartovice“, pro pozemek parc. č. 392/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka 

pro chatku, k. ú Bartovice“, pro pozemek parc. č. 392/1, 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: 20. května 2021, 

 

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: 20. května 2021. 

974/55/21 1) projednala dodatek č. 21/2021, vedený pod č. S 0137/2021/MBaI ke smlouvě  

o výpůjčce a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 21/2021, vedený pod č. S 0137/2021/MBaI, ke smlouvě  

o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000 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 č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 20. května 2021, 

 

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

do účetní evidence, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 20. května 2021, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu č. 2 tohoto 
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usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 20. května 2021. 

975/55/21 1) ruší usnesení č. 145/9/19 bod č. 2 a 4 ze dne 13. března 2019, dle přílohy  

č. 4 předloženého materiálu, 

 

2) projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy, podanou společností FORS 

MORAVA, s. r. o., sídlem Malenovice 65, 739 11 Malenovice, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o schválení dohody o ukončení nájmu č. S 0136/2021/MBaI, částí pozemku 

parc. č. 3221/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 378 m2 a parc. 

2028/2, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 546 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. dubna 2021, 

 

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu  

č. S 0136/2021/MBaI, dle bodu č. 3 tohoto usnesení,  

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

976/55/21 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek  

a pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu pod 

názvem „Realizace zpevněných ploch na hřbitově v Radvanicích, II. etapa“, o výběru 

nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0108/2021/MBaI  

se zhotovitelem SF-zemtrade s. r. o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava-Slezská 

Ostrava, 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 0108/2021/MBaI,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. dubna 2021, 

 

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

o dílo č. S 0108/2021/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

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

977/55/21 1) projednala nabídku daru pozemku parc. č. 164/1, trvalý travní porost o výměře  

612 m2 a pozemku parc. č. 166/1, trvalý travní porost o výměře 356 m2, vše v k. ú. 

Bartovice, podanou panem xxxxx, xxxxx, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím 

pozemku parc. č. 164/1, trvalý travní porost, o výměře 612 m2 a pozemku parc. č. 

166/1, trvalý travní porost o výměře 356 m2, vše v k. ú. Bartovice, od pana Jiřího 

Coufalíka, Za Ještěrkou 79/12, 717 00 Ostrava – Bartovice, dle příloh č. 1 až 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: dle termínu zastupitelstva, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu požádat příslušné orgány statutárního města 

Ostravy o udělení předchozího souhlasu s bezúplatným nabytím předmětného pozemku 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu příslušných orgánů SMO, 

 

5) 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. 

978/55/21 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 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká              T: 30. května 2021, 

 

4) ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace 

majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Jiří Stankuš    T: 30. května 2021. 

979/55/21 1) projednala nabídku ze dne 1. dubna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

na odprodej pozemků parc. č. 200/13, vodní plocha o výměře 47 m2, parc. č. 200/14, 

vodní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 200/26, vodní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 

200/31, ostatní plocha o výměře 232 m2, parc. č. 200/45, ostatní plocha o výměře 232 

m2, parc. č. 200/46, ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 200/47, ostatní plocha  

o výměře 2 m2, parc. č. 200/48, ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 200/61, ostatní 

plocha o výměře 23 m2, vše v k. ú. Bartovice, dle příloh č. 1 až 4 předloženého 

materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem odkupu pozemků 

od pana xxxxx, a to parc. č. 200/13, vodní plocha, o výměře 47m2, parc. č. 200/14, 

vodní plocha, o výměře 9 m2, parc. č. 200/26, vodní plocha, o výměře 20 m2, parc. č. 

200/31, ostatní plocha, o výměře 232 m2, parc. č. 200/45, ostatní plocha,  

o výměře 232 m2, parc. č. 200/46, ostatní plocha, o výměře 17 m2, parc. č. 200/47, 

ostatní plocha, o výměře 2 m2, parc. č. 200/48, ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 

200/61, ostatní plocha o výměře 23 m2, vše v k. ú. Bartovice, dle příloh č. 1 až 4 

předloženého materiálu, 

 

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 požádat příslušné orgány statutárního města 

Ostravy o udělení předchozího souhlasu s odkupem předmětných pozemků dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu příslušných orgánů SMO, 

 

5) 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. 

980/55/21 1) projednala žádost ze dne 20. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/112, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0139/2021/MBaI s paní xxxxx, bytem 

xxxxx, 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: 15. května 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0139/2021/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. května 2021. 

981/55/21 1) projednala návrh „Informace pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice“ včetně příloh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje „Informace pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice“ včetně příloh dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit zveřejnění materiálu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení na webových stránkách městského obvodu, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. dubna 2021. 

982/55/21 1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o prodloužení termínu vyúčtování příspěvku na nákup dlouhodobého 

majetku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, o prodloužení termínu vyúčtování příspěvku na nákup 

dlouhodobého majetku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodů č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová  T: 30. dubna 2021. 

983/55/21 1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků 

z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, výzva č. 02_20_080 Šablony III, 

na realizaci projektu „Škola hrou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, výzva č. 02_20_080 Šablony III, na realizaci 

projektu „Škola hrou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu „Souhlasu zřizovatele s předložením 

žádosti o podporu z OP VVV pro Základní školu Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvková organizace“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 12. května 2021, 

 

4) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Hana Ostřanská   T: dle zadávacích podmínek výzvy, 

 

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

dle bodů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 12. května 2021. 
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984/55/21 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517   o    146 tis. Kč 

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

 

snižují běžné výdaje 

na § 3113, pol. 51xx      o      15 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje  

na § 2219, pol. 6121, org. 1700061000000   o    100 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7402     o      76 tis. Kč 

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

na § 3719, pol. 51xx      o      15 tis. Kč 

 

zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402     o      70 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700081000000   o    100 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 7. května 2021. 

985/55/21 1) bere na vědomí zápis č. 4/2021 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0146/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0145/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. května 2021, 

 

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

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

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


