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Usnesení 56. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 12. května 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

986/56/21 1) schvaluje program 56. schůze rady městského obvodu konané dne 12. května 2021. 

987/56/21 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. 

988/56/21 1) projednala doklady pro Ministerstvo financí ČR k vyhlášení veřejné zakázky „Sanace 

bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí s doklady pro Ministerstvo financí ČR k vyhlášení veřejné zakázky „Sanace 

bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony spojené s podpisy dokladů dle bodu č. 2 tohoto usnesení a dle příloh  

č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu 

Z: Ing. Věra Raisová               T: 26. května 2021, 

 

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

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou, dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

a přílohy č. 4 předloženého materiálu,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 26. května 2021, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Dohody  

o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické 

revitalizace pod č. S 0150/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení a přílohy č. 1,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 26. května 2021, 

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Realizační 

smlouvy pod č. S 0151/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení a přílohy č. 2,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 26. května 2021, 

 

7) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Smlouvy  

o společném zadání veřejné zakázky pod č. S 0152/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení a přílohy č. 3,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 26. května 2021. 

989/56/21 1) projednala žádost ze dne 8. března 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemků parc. č. 2027/107, ostatní plocha, o celkové výměře 20 m2 a par. č. 

2027/108, ostatní plocha, o celkové výměře 22 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemních smluv č. S 0153/2021/MBaI a S 0154/2021/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: 31. května 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0153/2021/MBaI a S 0154/2021/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

990/56/21 1) projednala předání staveb veřejného osvětlení do majetku statutárního města Ostravy 

dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 předloženého materiálu, 

    

2) rozhodla o bezúplatném předání stavby veřejného osvětlení pod názvem „VO v areálu 

bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ do majetku statutárního města Ostravy 

dle předávacího protokolu ve znění přílohy č. 3 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: 30. června 2021, 

 

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

protokolu stavby „VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

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

 

5) rozhodla o bezúplatném předání stavby veřejného osvětlení pod názvem „SO 401 – 

Nasvětlení přechodu pro chodce“ do majetku statutárního města Ostravy  

dle předávacího protokolu ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

realizaci dle bodu č. 5 tohoto usnesení, 

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

 

7) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu předávacího 

protokolu stavby „SO 401 – Nasvětlení přechodu pro chodce“ dle bodu č. 5 tohoto 

usnesení, 

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

991/56/21 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0159/2021/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, 3 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0159/2021/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. 2 (S 0159/2021/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: 14. května 2021, 
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4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  

č. 2 (S 0159/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 14. května 2021. 

992/56/21 1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o schválení změny odpisového plánu na rok 2021 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje upravený odpisový plán Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                          T: 31. května 2021. 

993/56/21 1) projednala informativní zprávy o provozu Mateřské školy Ostrava–Radvanice, 

Těšínská 279, příspěvkové organizace, a Mateřské školy Ostrava–Bartovice,  

Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin školního roku 

2020/2021 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí informativní zprávu o provozu Mateřské školy Ostrava–Radvanice, 

Těšínská 279, příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin školního roku 

2020/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) bere na vědomí informativní zprávu o provozu Mateřské školy Ostrava–Bartovice,  

Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin školního roku 

2020/2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky mateřských 

škol zřizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice o usnesení rady městského 

obvodu dle bodu č. 2 a bodu č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                          T: 31. května 2021. 

994/56/21 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 

organizace, o schválení upraveného odpisového plánu movitého majetku na rok 2021 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

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

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                          T: 31. května 2021. 

995/56/21 1) projednala žádost ze dne 3. února 2021 podanou společností CETIN a. s., sídlem 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, zastoupenou společností  

Vegacom a. s., sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, o uzavření 

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

stavbu „11010-098607 RVDSL2023_M_T_OSRA1HR_OK“, a to na částech pozemků 

parc. č. 3265/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3265/12, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, parc. č. 781, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 780/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace a parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 370 bm, dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0158/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „11010-098607 

RVDSL2023_M_T_OSRA1HR_OK“, a to na částech pozemků parc. č. 3265/11, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3265/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 

č. 781, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 780/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 

a parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 370 bm, 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: 31. května 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

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

996/56/21 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0176/2020/MBaI ze dne 25. května 2020, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0163/2021/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 0191/2020/MBaI uzavřené dne 22. května 2020, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0167/2021/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 0082/2018/MBaI uzavřené dne 1. března 2018, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0164/2021/MBaI se xxxxx, trvale 

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

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0259/2019/MBaI uzavřené dne 31. května 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého 

materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0165/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0195/2018/MBaI uzavřené dne 1. března 2018, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0166/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká     T: 31. května 2021, 
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12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

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

997/56/21 1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 

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

sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0162/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1959/6, o celkové výměře 285 

m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Ostrava – Bartovice 1959/3, NN“ 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: 31. května 2021, 

 

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

břemene – služebnosti č. S 0162/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

998/56/21 1) projednala žádost ze dne 27. dubna 2021 podanou společností CHCI DŮM s. r. o., 

sídlem Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Novostavba řadových domů v Bartovicích na parc.  

č. 449, k. ú. Bartovice – prodloužení vodovodního řádu, veřejného osvětlení a sjezdu“, 

pro pozemky parc. č. 515 a parc. č. 526, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba řadových 

domů v Bartovicích na parc. č. 449, k. ú. Bartovice – prodloužení vodovodního řádu, 

veřejného osvětlení a sjezdu“, pro pozemky parc. č. 515 a parc. č. 526, 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: 31. 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: 31. května 2021. 

999/56/21 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti  

v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní  

v Radvanicích“, která neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele,  

a to uchazeče: 

xxxxx, xxxxx, xxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Parkoviště na ulici 

Dopravní v Radvanicích“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 

č. S 0133/2021/SŘDaŽP se zhotovitelem: SF-zemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 
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00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683, dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 11. června 2021, 

 

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

o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 11. června 2021. 

1000/56/21 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

č. S 0172/2021/SŘDaŽP se společností: 

CETIN a.s. 

Sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

DIČ: CZ04084063 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

č. S 0172/2021/SŘDaŽP se společností CETIN a,s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 

190 00 Praha 9, IČO 04084063, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy č. S 0172/2021/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová        T: 26. května 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0172/2021/SŘDaŽP  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 26. května 2021. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


