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Usnesení 61. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 4. srpna 2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1081/61/21 1) schvaluje program 61. schůze rady městského obvodu konané dne 4. srpna 2021. 

1082/61/21 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. 

1083/61/21 1) projednala žádost ze dne 29. března 2021 paní xxxxx, bytem xxxxx, o koupi nově vzniklé 

parc. č. 3275/10, ostatní plocha, o výměře 23 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, která 

vznikla na základě geometrického plánu z části pozemku parc. č. 3275/5, ostatní plocha, o 

celkové výměře 1735 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1962, dle 

přílohy č. 1 a 4 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje nově vzniklé 

parc. č. 3275/10, ostatní plocha, o výměře 23 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, dle přílohy č. 1 a 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 předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová                         T: dle termínu zastupitelstva, 

 

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje orgánům města,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová                          T: dle termínu orgánů města. 

1084/61/21 1) projednala žádost ze dne 21. července 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/31, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/31, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 19 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: 31. srpna 2021, 
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1085/61/21 1) projednala předložené cenové nabídky o zajištění veřejné akce Radvanické slavnosti 

konané dne 11. září 2021v Ostravě – Radvanicích dle příloh č. 1 – 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení výjimky dle ustanovení čl. XVIII odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 

ze způsobu zadání veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o zajištění veřejné akce 

Radvanické slavnosti konané dne 11. září 2021 se společností PROFEEL AGENCY S.R.O., 

se sídlem Ostrava, Vyvýšená 21, IČ: 07187726, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 11. září 2021. 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zajištění veřejné akce 

pod č. S 0282/2021/OaVV se společností PROFEEL AGENCY S.R.O., se sídlem Ostrava, 

Vyvýšená 21, IČ: 07187726, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

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

1086/61/21 1) bere na vědomí zápis č. 5/2021 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0289/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

č. S 0455/2019/MBaI uzavřené dne 2. září 2019, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0290/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

č. S 0354/2018/MBaI uzavřené dne 15. srpna 2018, dle přílohy 4 a) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0291/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

č. S 0011/2020/MBaI uzavřené dne 21. ledna 2020, dle přílohy 5 a) předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0292/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

0372/2020/MBaI uzavřené dne 21. srpna 2020, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0294/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 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, 
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12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

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

1087/61/21 1) projednala žádost ze dne 29. června 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx a paní 

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 to na části pozemku parc. č. 2939, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0298/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 2939, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 30. června 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

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

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 – Bartovice 

629/1, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 646, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0299/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 629/1, NNk“, 

a to na části pozemku parc. č. 646, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v 

rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 13. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

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

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

a provést stavbu „Ostrava – Radvanice p. č. 2669/1, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. 

č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 4 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0300/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu Ostrava – Radvanice p. č. 2669/1, 

příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 bm, dle přílohy č. 3 c) 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. srpna 2021, 

 

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

tohoto usnesení, 

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

1088/61/21 1) projednala žádost ze dne 2. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena společností TRABBAU, a. s., sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Ostrava – Bartovice 629/1, NNk“, pro pozemek parc. č. 629/1, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 

629/1, NNk“, pro pozemek parc. č. 629/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 14. července 2021 podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Zastřešení terasy rodinného domu“, pro 

pozemek parc. č. 1946, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Zastřešení terasy 

rodinného domu“, pro pozemek parc. č. 1946, v k. ú. Bartovice, 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: 31. srpna 2021, 

 

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

tohoto usnesení, 

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

1089/61/21 1) projednala záměr pronájmu kuchyně v budově Společenského domu v Ostravě – 

Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

 

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

v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala záměr pronájmu 2 místností o velikosti cca 60 m2, v budově Klubu důchodců 

v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu 2 místností o velikosti cca 60 m2, v budově 

Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) 

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: 31. srpna 2021, 

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu, dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

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

1090/61/21 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 workoutového hřiště v Ostravě-Bartovicích“, o výběru nejvýhodnější nabídky  

a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0297/2021/MBaI se zhotovitelem WORKOUT CLUB 

PARKS s. r. o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 03885224, 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 0297/2021/MBaI,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 11. srpna 2021, 
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3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  

č. S 0297/2021/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

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

1091/61/21 1) bere na vědomí návrh na bezúplatné převzetí investičního záměru realizace 

workoutového hřiště do evidence dlouhodobého nedokončeného majetku odboru MBaI 

úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v pořizovací ceně 18 150 Kč s DPH,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o převzetí investičního záměru realizace workoutového hřiště do majetku 

městského obvodu Radvanice a Bartovice v pořizovací ceně 18 150 Kč s DPH, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci a předat investiční záměr do evidence majetku odboru financí a rozpočtu, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 31. srpna 2021. 

1092/61/21 1) projednala žádost Mgr. Evy Studentové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Kamilu Čadovi, statutárnímu městu Ostrava, 

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

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Kamilu Čadovi, notářkou Mgr. Evou 

Studentovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku Mgr. Evu 

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

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 13. srpna 2021. 

1093/61/21 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0295/2021/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0360/2020/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností JAMI-stav, s. r. o., Mitrovická 618/411e, 724 00 

Ostrava - Nová Bělá, IČ 27855627, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0295/2021/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0360/2020/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností JAMI-stav, s. r. o., Mitrovická 618/411e, 724 00 

Ostrava - Nová Bělá, IČ 27855627, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká                 T: 10. srpna 2021, 

 

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

č. S 0295/2021/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0360/2020/MBaI dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                T: 10. srpna 2021. 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


