
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení 60. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 21. července 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1055/60/21 1) schvaluje program 60. schůze rady městského obvodu konané dne 21. července 2021. 

1056/60/21 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. 

1057/60/21 1) projednala záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2090, ostatní plocha, ostatní dopravní 

plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2090, ostatní plocha, 

ostatní dopravní plocha, o výměře 0,25 m2, 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. srpna 2021, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1058/60/21 1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, ze dne 

11. června 2021, o stanovisko k žádosti o koupi pozemku parc. č. 4017/2, ostatní plocha, 

jiná plocha, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, manžely xxxxx a xxxxx od statutárního 

města Ostrava za účelem vybudování vjezdu z/na místní komunikaci ul. Lihovarská, mimo 

výše uvedeného pozemku i na pozemcích parc. č. 3216/3 a parc. č. 3216/2, v k. ú. 

Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s žádostí o koupi pozemku parc. č. 4017/2, ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, manžely xxxxx a xxxxx od statutárního města 

Ostrava za účelem vybudování vjezdu z/na místní komunikaci ul. Lihovarská, mimo výše 

uvedeného pozemku i na pozemcích parc. č. 3216/3 a parc. č. 3216/2, v k. ú. Radvanice, 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. srpna 2021, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T:  15. srpna 2021. 
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1059/60/21 1) projednala žádost ze dne 7. července 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem motobaru v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu motobaru v budově Společenského domu  

v Ostravě – Bartovicích, 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:   15. srpna 2021, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1060/60/21 1) projednala žádost ze dne 14. června 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupenou panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Novostavba rodinného domu na parc. č. 2669/13, v k. ú. Radvanice“, 

pro pozemky parc. č. 2669/13 a 2669/12, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

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

domu na parc. č. 2669/13, v k. ú. Radvanice“, pro pozemky parc. č. 2669/13 a 2669/12,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 14. června 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas 

s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojky na parcele č. 2074/12“, pro 

pozemek parc. č. 2074/12, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojky  

na parcele č. 2074/12“, pro pozemek parc. č. 2074/12, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 10. června 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a panem 

xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a 

provedením stavby „Novostavba rodinného domu RD xxxxx s krytým garážovým stáním, 

vč. staveb zajišťujících funkčnost domu“, pro pozemky parc. č. 1758, 1220/13, 1220/3 a 

1220/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného 

domu RD xxxxx s krytým garážovým stáním, vč. staveb zajišťujících funkčnost domu“, pro 

pozemky parc. č. 1758, 1220/13, 1220/3 a 1220/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 1. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena paní xxxxx, sídlem  

xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 2989/1, příp. 

NNk“, pro pozemky parc. č. 2889/3 a 2989/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 

2989/1, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 2889/3 a 2989/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
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dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 22. června 2021 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupeni panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Vodovodní přípojka pro RD, Ostrava - Radvanice“, pro pozemky parc. č. 2956/2, 3228/1 a 

3228/7, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

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

RD, Ostrava - Radvanice“, pro pozemky parc. č. 2956/2, 3228/1 a 3228/7, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 15. srpna 2021, 

 

12) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 

a 10 tohoto usnesení, 

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

1061/60/21 1) projednala návrh Darovací smlouvy S 0259/2021/MBaI Elektrocentrály inventorové 

PP2400 Power Smart, 18 ks ochranných oděvů jednorázových CHEMSAFE SHIELD 

overal (žlutý), 4 páry rukavic chemických(nitril) Ansel 37 – 676, 3 balení rukavic 

jednorázových (nitril, 100 ks/bal), 18 párů ochrany such ED COMFORT PLUG CORDED  

s lankem a 18 párů návleků na obuv a svěření do majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy S 0259/2021/MBaI na Elektrocentrály 

inventorové PP2400 Power Smart, 18 ks ochranných oděvů jednorázových CHEMSAFE 

SHIELD overal (žlutý), 4 páry rukavic chemických(nitril) Ansel 37 – 676, 3 balení rukavic 

jednorázových (nitril, 100 ks/bal), 18 párů ochrany such ED COMFORT PLUG CORDED  

s lankem a 18 párů návleků na obuv a svěření do majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice, 

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. srpna 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T:   15. srpna 2021. 

1062/60/21 1) projednala žádost ze dne 10. června 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, a panem 

xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě 

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

přípojky a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 1220/3, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 2 bm a 6 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0261/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

části pozemku parc. č. 1220/3, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava  

v rozsahu služebnosti cca 2 bm a 6 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 25. června 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností TRABBAU, 
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a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 102 00 Praha 2, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

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

2938, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 9 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0263/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2938, příp. 

NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 9 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého 

materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 14. června 2021 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,  

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

provést stavbu kanalizační přípojky, a to na části pozemku parc. č. 2067, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm,  

dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0267/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 8. července 2021 podanou společností GasNet Služby, s. r. o., 

sídlem Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO VTL Rudná RS nadz. 

přechod DN 300“, a to na části pozemku parc. č. 113/11, ostatní plocha, neplodná půda,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 11 bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) 

předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0269/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO VTL Rudná RS nadz. 

přechod DN 300“, a to na části pozemku parc. č. 113/11, ostatní plocha, neplodná půda, v k. 

ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 11 bm, dle přílohy č. 4 c) 

předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T:   15. srpna 2021, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6  

a 8 tohoto usnesení, 

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

1063/60/21 1) projednala žádosti o stanovisko s bezúplatným nabytím pozemků podané dne 24. června 

2021 a 30. června 2021, které jsou ve vlastnictví České republiky, a to: 

 

- parc. č. 2022/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře  

11.720 m2 

- parc. č. 2024/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře  

16.350 m2 

- parc. č. 2024/2, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 249 m2 

- parc. č. 3265/16, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 708 m2 

- část parc. č. 2013/2, ostatní plocha, silnice, o celkové výměře 19.495 m2 
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vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s úpravou, dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s bezúplatným nabytím a následným svěřením pozemků do správy 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- parc. č. 2022/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře  

11.720 m2 

- parc. č. 2024/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře  

16.350 m2 

- parc. č. 2024/2, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 249 m2 

- parc. č. 3265/16, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 708 m2 

- část parc. č. 2013/2, ostatní plocha, silnice, o celkové výměře 19.495 m2 

 

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s úpravou, 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:   22. července 2021, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T:   22. července 2021. 

1064/60/21 1) projednala rozhodnutí Rady Města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0270/2021/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektrické energie, se společností Centropol Energy, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1,  

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 254 58 302, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

informovat žadatele o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 

tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T:   31. srpna 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách dodávky 

elektřiny, dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč MBA   T:   31. srpna 2021. 

1065/60/21 1) projednala žádost ze dne 17. května 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 476, zahrada, o celkové výměře 1252 m2, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0260/2021/MBaI s paní 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:   15. srpna 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0260/2021/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

1066/60/21 1) projednala žádost ze dne 31. března 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/50, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, 
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v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/50, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 31. března 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o 

pronájem pozemku parc. č. 690/17, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, v 

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

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/50, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 20 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:   15. srpna 2021, 

 

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

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

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

1067/60/21 1) projednala návrh na přijetí daru ve výši 12.820,00 Kč a uzavření darovací smlouvy  

s dárcem Česká streetballová asociace, z.s., se sídlem: Březinova 501/4, Karlín, 186 00 

Praha, IČ 65995261, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) projednala návrh na přijetí daru ve výši 25.640,00 Kč a uzavření darovací smlouvy  

s dárcem Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 772 00 

Ostrava, IČ 45193410, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

3) rozhodla uzavřít darovací smlouvu dle bodu č. 1 tohoto usnesení s dárcem Česká 

streetballová asociace, z.s., se sídlem: Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha, IČ 65995261, 

 

4) rozhodla uzavřít darovací smlouvu dle bodu č. 2 tohoto usnesení s dárcem Veolia Energie 

ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 772 00 Ostrava, IČ 45193410, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 3 a 4 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                             T: 15. srpna 2021, 

 

6) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření darovacích smluv dle bodu  

č. 3 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková                                            T: 15. srpna 2021. 

1068/60/21 1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí nepeněžitého movitého daru v hodnotě 

19.993,07 Kč panu xxxxx, narozenému dne xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí nepeněžitého movitého daru v hodnotě 

19.993,07 Kč s panem xxxxx, narozeným dne xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu,  

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                             T: 15. srpna 2021, 
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4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková                                            T: 15. srpna 2021. 

1069/60/21 1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice na rok 2021 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, návrh odpovědi žadatelům, jejichž žádosti nebylo vyhověno  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

4) schvaluje návrh odpovědi žadatelům, jehož žádosti nebylo vyhověno, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace se žadateli dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA        T: 15. srpna 2021, 

 

6) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021, kterým se  

     

    zvýší financování   

    na pol. 8115      o   40 tis. Kč 

 

    zvýší běžné výdaje   

    na § 3319, pol. 5494     o   20 tis. Kč 

    na § 3429, pol. 5222    o   20 tis. Kč 

 

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

č. 6 tohoto usnesení, zajistit uzavření smluv a informovat žadatele, jejichž žádosti nebylo 

vyhověno, o rozhodnutí dle bodu č. 2 usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková                                         T: 15. srpna 2021. 

1070/60/21 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0223/2020/MBaI uzavřené dne 8. června 2020, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0262/2021/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 

0181/2018/MBaI uzavřené dne 28. května 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0264/2021/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 

0323/2018/MBaI uzavřené dne 30. července 2018, dle přílohy 3 a) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0266/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 
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7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0324/2018/MBaI uzavřené dne 30. července 2018, dle přílohy 4 a) předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0268/2021/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 

0342/2020/MBaI uzavřené dne 21. července 2020, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0265/2021/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. srpna 2021, 

 

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

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

1071/60/21 1) schvaluje návrh provozního řádu pro provoz veřejného dětského hřiště a parku, v ulici Na 

Svahu v Ostravě-Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit zveřejnění informace o schválení provozního řádu, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká                                T: 31. července 2021. 

1072/60/21 1) projednala žádost Mgr. Jana Mihálika, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu     

s vydáním majetku po zemřelé Vilmě Urbanové, statutárnímu městu Ostrava, městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé Vilmě Urbanové, notářem Mgr. Janem 

Mihálikem, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notáře Mgr. Jana 

Mihálika o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 30. července 2021. 

1073/60/21 1) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, stojící  
na pozemku parc. č. 2027/91, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, stojící  
na pozemku parc. č. 2027/34, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou zpětně panem 
xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garážím v ulici Na Hrázkách, 
stojící na pozemcích parc. č. 2027/162 a 2027/150, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
podanou zpětně paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
4) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Radvanická, stojící 
na pozemku parc. č. 690/25, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou zpětně panem xxxxx, 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garážím v ulici Na Hrázkách, 
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stojící na pozemcích parc. č.  2027/144 a 2027/145, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
podanou zpětně paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 
 
6) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, stojící  
na pozemku parc. č.  2027/146, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, stojící  
na pozemku parc. č.  2027/36, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 
 
8) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, stojící  
na pozemku parc. č.  2027/35, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 8 a) předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, stojící  
na pozemku parc. č.  2027/37, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 a) předloženého materiálu, 
 
10) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Radvanická, stojící  
na pozemku parc. č.  690/44, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 10 a) předloženého materiálu, 
 
11) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, 
stojící na pozemku parc. č.  2027/77, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou zpětně 
panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 a) předloženého materiálu, 
 
12) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, 
stojící na pozemku parc. č.  2027/5, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem 
xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 a) předloženého materiálu, 
 
13) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Na Hrázkách, 
stojící na pozemku parc. č.  2027/134, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem 
xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 a) předloženého materiálu, 
 
14) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Šmídova, stojící na 
pozemku parc. č. 3120/27, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 14 a) předloženého materiálu, 
 
15) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži v ulici Těšínská – 
Hranečník, stojící na pozemku parc. č.  22/5, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní 
xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 a) předloženého materiálu, 
 
16) pověřuje místostarostku zaslat žádost Radě města Ostravy o stanovisko k neuplatnění 

předkupního práva dle bodů tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: dle termínu Rady města Ostravy. 

1074/60/21 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0274/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0167/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. 

Bémova – aut. zastávka Bartovická“, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0274/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0167/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. 

Bémova – aut. zastávka Bartovická“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
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všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 2 (S 0274/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0167/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

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

 

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

č. 2 (S 0274/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0167/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 

tohoto usnesení,   

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

1075/60/21 

 

1) bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční 

kontroly městského obvodu v roce 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje Příkaz č. 3/2021 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 

hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 

2021, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci příkazu dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 31. října 2021. 

1076/60/21 

 

1) projednala návrh dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení s paní xxxxx, sídlem 

xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení  

č. S 0279/2021/MBaI s paní xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení s paní xxxxx, sídlem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení  

č. S 0280/2021/MBaI s paní xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

5) projednala návrh dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení s panem xxxxx, sídlem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o schválení dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení  

č. S 0281/2021/MBaI s panem xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká     T: 31. července 2021, 

 

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto 

usnesení, 

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

1077/60/21 

 

1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci v rámci Státního programu  

na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT II. pro rok 2021, Výzvy 

č. 6/2021, podprogram P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti,  

pro projekt “Systém energetického managementu v městské části Ostrava-Radvanice“  

v předpokládané výši celkových výdajů 679 200 Kč včetně DPH.  

 

2) bere na vědomí informaci o návrhu přípravy a podání žádosti o dotaci dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení,  

 

3) schvaluje podání návrhu žádosti na dotaci dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
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4) pověřuje starostu městského obvodu informovat Radu města Ostravy o podání žádosti  

o podporu de minimis pro danou akci dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

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

1078/60/21 

 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Realizace workoutového hřiště 

v Ostravě-Bartovicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  

a služby 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 „Realizace workoutového hřiště  

v Ostravě-Bartovicích“ v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  

a služby 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, 

 

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 odboru majetkového, 

bytového 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 odboru majetkového, 

bytového 

a investic      

       

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka  

2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic     

3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice   

   

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. 

1079/60/21 

 

1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0254/2021/MBaI, ke smlouvě o dílo                                  

č. S 0108/2021/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností SF-Zemtrade s. r. o., Kramolišova 718/18,710 00 

Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 28628683, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0254/2021/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0108/2021/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností SF-Zemtrade s. r. o., 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: 23. července 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod  

č. S 0254/2021/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0108/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                T: 23. července 2021. 

1080/60/21 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517    o      180 tis. Kč  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 517    o      981 tis. Kč 

 

zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617    o      436 tis. Kč 

 

zvyšují převody z vlastních fondů 

na § 6330, pol. 4139, org. 6402      o       17 tis. Kč 

 

zvyšují přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 13018       o        82 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 106515011      o 17 077 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063      o      759 tis. Kč 

 

zvyšují přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4216, ÚZ 106515974      o      409 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3639, pol. 2321       o        39 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 5213, pol. 5xxx       o        41 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6901       o        96 tis. Kč 

 

snižuje financování 

na pol. 8115        o      981 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 517    o 16 088 tis. Kč 

 

zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 617    o      409 tis. Kč  

 

zvyšují běžné výdaje 
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na § 6330, pol. 5342, org. 6402      o        17 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx       o      368 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5xxx       o        12 tis. Kč 

na § 4399, pol. 50xx, ÚZ 13018      o        82 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5xxx       o      246 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5xxx       o      121 tis. Kč 

na § 5269, pol. 5194       o        41 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3419, pol. 612x, ÚZ 3500, org. 1700089000000   o      436 tis. Kč 

na § 3419, pol. 612x, org. 1700089000000    o      200 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000    o      100 tis. Kč 

na § 3745, pol. 6122       o      161 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000    o        96 tis. Kč 

 

zvyšují transfery příspěvkovým organizacím 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103x33063     o      759 tis. Kč 

    

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

č. 1 tohoto usnesení, 

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

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


