Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 57. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 26. května
2021
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1001/57/21
1002/57/21

1003/57/21

Obsah
1) schvaluje program 57. schůze rady městského obvodu konané dne 26. května 2021.
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) projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2021, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2021, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1004/57/21

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu odeslat na Magistrát města
Ostravy informaci o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu
č. 2 tohoto usnesení radou městského obvodu,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. května 2021.
1) projednala
a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice
a Bartovice za rok 2020 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 13 předloženého materiálu,
b) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 za rok 2020 pro statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 přeloženého materiálu,
c) zápisy z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 za organizace:
- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
d) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 za rok 2020 pro
- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Bartovice, Za ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 15 až 17 předloženého materiálu,
2) schvaluje
a) účetní závěrku příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, sestavenou ke dni 31.
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12. 2020 za rok 2020, a to
- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 15 až 17 předloženého materiálu,
b) výsledek hospodaření a příděly do fondů příspěvkových organizací, a to takto:
MŠ Radvanice
MŠ Bartovice
ZŠ Vrchlického

Výsledek hospodaření
124 899,52 Kč
57 146,93 Kč
960,25 Kč

Rezervní fond
124 899,52 Kč
57 146,93 Kč
960,25 Kč

Fond odměn
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

3) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení
účetních závěrek,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 23. července 2021,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit
- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2020
(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad,
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020,
- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2020,
- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2020
dle příloh č. 1 až 13 předloženého materiálu,
b) schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 za rok 2020 pro statutární město
Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 předloženého
materiálu,
c) pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o schválení účetní
závěrky,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 23. července 2021,

1005/57/21

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu za rok
2020 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice za rok 2020 k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Nový vstup na ZŠ
Havláskova s úpravou šaten“ v Ostravě-Radvanicích, v zadávacím řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro
zadávání veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky
uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Nový vstup na ZŠ Havláskova
s úpravou šaten“ v Ostravě-Radvanicích, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání
veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
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3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic, odbor majetkový,
bytový a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic, odbor majetkový,
bytový a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

1006/57/21

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smluv o dílo na předmětnou veřejnou zakázku
radě městského obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.
1) projednala žádost ze dne 15. dubna 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností
PROFIPROJEKT, s. r. o., sídlem Collo - louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu „Ostrava – Radvanice 2774, NN“, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 11
bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0177/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2774, NN“,
a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 11 bm, dle přílohy č. 1 c)
předloženého materiálu,
3) 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
„11010-098606 RVDSL2023_M_T_OSRA43-OSRA1HR_OK“, a to na částech pozemků
parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 780/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 3268/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 790/1, ostatní
plocha, zeleň a parc. č. 3268/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 375 bm, dle příloh č. 2 a) a
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2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0178/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „11010-098606
RVDSL2023_M_T_OSRA43-OSRA1HR_OK“, a to na částech pozemků parc. č. 782/25,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 780/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 3268/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 790/1, ostatní plocha, zeleň a
parc. č. 3268/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v
rozsahu služebnosti cca 375 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: 15. června 2021,

1007/57/21

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. června 2021.
1) projednala žádost podílových vlastníků paní xxxxx a pana xxxxx, oba bytem xxxxx,
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0179/2021/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 367, o výměře 1.505 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
vodovodní přípojky, sjezdu a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných - podílových vlastníků xxxxx a
xxxxx, 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: 15. června 2021,

1008/57/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. června 2021.
1) projednala žádost ze dne 29. března 2021, podanou statutárním městem Ostrava,
oddělení evidence a převodu nemovitostí o stanovisko k případnému prodeji pozemku
parc. č. 171/4, zahrada, o výměře 490 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem případného prodeje
pozemku parc. č. 171/4, zahrada, o výměře 490 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 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: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr případného prodeje
zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
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T: dle termínu zastupitelstva,

5) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat stanovisko zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice k případnému prodeji orgánům města, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu orgánů města.
1) projednala žádost ze dne 6. května 2021 o ukončení nájemní smlouvy Motobaru
ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení dohody o ukončení nájmu č. S 0181/2021/MBaI Motobaru
ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích, 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,

1010/57/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. května 2021.
1) projednala žádost JSDH Ostrava – Bartovice, o jmenování nových členů do JSDH
Ostrava - Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje nové členy do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Bartovice
v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. června 2021:
- xxxxx, nar. xxxxx
- xxxxx, nar. xxxxx
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,

1011/57/21

4) zmocňuje velitele jednotky JSDH Ostrava – Bartovice, k podpisu jmenování členů
jednotky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Stanislav Hala
T: 31. května 2021.
1) projednala žádost ze dne 10. září 2019, podanou společností Povodí Odry s. p., sídlem
Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 70890021, o pronájem části
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, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0182/2021/MBaI se společností Povodí Odry
s. p., sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO: 70890021, 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: 15. června 2021,
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. června 2021.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0183/2021/SŘDaŽP pod názvem
„Oprava místní komunikace - ul. Březová – 2. etapa“, se zhotovitelem: Technické služby,
a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0183/2021/SŘDaŽP pod názvem „Oprava
místní komunikace - ul. Březová – 2. etapa“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s.
Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
IČ 47674725, 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 0183/2021/SŘDaŽP dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 17. června 2021,

1013/57/21
1014/57/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0183/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 17. června 2021.
1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu ve 2. pololetí roku 2021
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 28. 7. 2020, podanou panem Christem Ruskinem, bytem Na
Okraji 591/9, 717 00 Ostrava - Bartovice, o odkoupení pozemku a uzavření kupní
smlouvy na pozemek parc. č. 289/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
198 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku parc. č.
289/3 v k. ú. Bartovice a uzavřením kupní smlouvy č. S 0184/2021/MBaI s panem
Christem Ruskinem, bytem Na Okraji 591/9, 717 00 Ostrava - Bartovice, 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: 15. června 2021,

1015/57/21

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. června 2021.
1) rozhodla na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na
zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“ o výběru nejvýhodnější nabídky a
o uzavření smlouvy o dílo č. S 0144/2021/SŘDaŽP s dodavatelem: MIJO – STAV stavby
s.r.o.,
Českobratrská
2227/7,
Moravská
Ostrava,
702
00
Ostrava,
IČ 27833551, dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0144/2021/SŘDaŽP, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 14. července 2021,
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3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0144/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 14. července 2021.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
na pol. 4116, ÚZ 14004
na pol. 4116, ÚZ 13015

o 480 tis. Kč
o 719 tis. Kč

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617
o 1 500 tis. Kč
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617
o 2 000 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5213, org. 517
o 44 tis. Kč
zvyšují nedaňové příjmy
na § 3111, pol. 2122
na § 3113, pol. 2122

o
o

8 tis. Kč
23 tis. Kč

snižují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 91

o

44 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5xxx

o

54 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3113, pol. 6351, org. 1700082000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700066000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700047000000
na § 2221, pol. 6121, org. 1700050000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700061000000

o 1 000 tis. Kč
o 1 460 tis. Kč
o 710 tis. Kč
o 330 tis. Kč
o 1 100 tis. Kč

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 91, org. 517
o 44 tis. Kč
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zvyšují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004, org. 16
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015
na § 2212, pol. 51xx

o 480 tis. Kč
o 719 tis. Kč
o 400 tis. Kč

zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3111, pol. 5331, org. 3

o

na § 3113, pol. 5331
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 5213
na § 3113, pol. 6351, ÚZ 3500, org. 1700082000000

o 23 tis. Kč
o 44 tis. Kč
o 1 000 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700066000000
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 1700066000000
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 1700047000000
na § 2221, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 1700050000000
na § 2212, pol. 6121, org. 1700085000000

o 1 000 tis. Kč
o 460 tis. Kč
o 710 tis. Kč
o 330 tis. Kč
o 3 500 tis. Kč

8 tis. Kč
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na § 3639, pol. 6121, org. 1700086000000
na § 3639, pol. 6121

1017/57/21

o
o

700 tis. Kč
54 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 4. června 2021.
1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2021 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, návrh
smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, návrh
odpovědi žadatelům, jejichž žádosti nebylo vyhověno dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí účelových dotací žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
3) schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu a návrhu odpovědi žadatelům, jejichž žádosti nebylo vyhověno dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
4) schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se
sníží rezerva
na pol. 8511
o 382 tis. Kč
zvýší běžné výdaje
na § 3419, pol. 5494
na § 3419, pol. 5222
na § 3421, pol. 5494
na § 3429, pol. 5222
na § 3314, pol. 5339
na § 3319, pol. 5222
na § 4351, pol. 5221

o 48 tis. Kč
o 143 tis. Kč
o 20 tis. Kč
o 45 tis. Kč
o 25 tis. Kč
o 80 tis. Kč
o 21 tis. Kč

5) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 11. června 2021,
6) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele, jejichž žádosti nebylo
vyhověno o rozhodnutí dle bodu č. 2 usnesení a realizovat rozpočtové opatření dle bodu č.
4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 11. června 2021,
7) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelových dotací
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021 žadatelům
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové
dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
8) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zmocnit starostu městského obvodu
podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2021,
9) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se
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sníží výdaje
na pol. 8511

o 335 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3429, pol. 5222

o 105 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 3429, pol. 6322

o 230 tis. Kč

10) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit vedoucí odboru financí realizovat
rozpočtové opatření dle bodu č. 9 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. června 2021,

1018/57/21

11) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na poskytnutí účelových dotací
včetně rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů
č. 7 až č. 10 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost o bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2022/2, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.206 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
zapsaných na LV č. 60000, dle příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku
parc. č. 2022/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.206 m², v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, zapsaných na LV č. 60000, včetně omezujících podmínek
bezúplatného převodu a s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva vedenou pod číslem
S 0187/2021/MBaI, dle příloh č. 4 a 5 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 předložit bezúplatné nabytí pozemku orgánům
města, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu orgánů města,

1019/57/21

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit bezúplatné nabytí pozemku
a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2140/1, ostatní plocha, jiná plocha
a parc. č. 3275/1, ostatní plocha, dráha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh
č. 1 až 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemků parc. č. 2140/1, ostatní plocha,
jiná plocha a parc. č. 3275/1, ostatní plocha, dráha, 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: 15. června 2021,
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu, dle
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bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. června 2021.
1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0188/2021/SŘDaŽP mezi společností VIA
Consult a.s., IČ 250 84 275, se sídlem náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,
korespondenční adresa - pobočka: Kopečná 12, 602 00 Brno a statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice na zajištění administrace výběrového řízení pro výběr zhotovitele projektu
„Budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“
a návrh plné moci č. 5/2021 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0188/2021/SŘDaŽP se společností VIA
Consult a.s., IČ 250 84 275, se sídlem náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,
korespondenční adresa - pobočka: Kopečná 12, 602 00 Brno za účelem zajištění
administrace výběrového řízení pro výběr zhotovitele projektu „Budování zelené
infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) souhlasí s udělením plné moci č. 5/2021 společnosti VIA Consult a.s., IČ 250 84 275,
se sídlem náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, korespondenční adresa - pobočka:
Kopečná 12, 602 00 Brno k zastupování statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice ve věci administrace
výběrového řízení pro výběr zhotovitele projektu „Budování zelené infrastruktury v
Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. června 2021,
5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu
č. S 188/2021/SŘDaŽP, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2021.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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